Yoga-vakantie
16 okt. t/m 22 okt. 2017

In Oktober 2017 organiseer ik weer een geheel verzorgde 7 daagse Yoga-Vakantie naar
Griekenland .We gaan weer naar dezelfde prachtige locatie als de afgelopen jaren. De villa
ligt op het eiland Evia in de buurt van Athene. Hier kun je genieten van het weidse uitzicht
op zee, de heerlijke Griekse maaltijden en o.a. een fijn zwembad, jacuzzi en een sauna.
Dagelijks worden 2 yogalessen gegeven en in de avond voor wie wil, een meditatiesessie.
Het fraaie landhuis , direct aan zee en in de ongerepte natuur, biedt voldoende ruimte voor
gezelligheid, maar ook voor privacy ,rust en even lekker alleen zijn.
De kosten zijn ongeveer gelijk aan 2015, Alleen de vlucht is ietsjes duurder (op dit moment).
Ook hebben we weer extra kamers gehuurd zodat iedereen op een 2 persoonskamer slaapt.
Waarschijnlijk vliegen we ook weer vanaf Eindhoven met Transavia .

De Kosten bedragen rond de € 675 p.p

(afh. van de kamer)
Exclusief: vlucht (op dit moment vanaf € 200,- retour) en
vervoerkosten in Griekenland (+/- € 60)

Inbegrepen:
- 7-daagse reis ( 6 nachten waarvan 1 nacht in hotel in Karystos)
- Alle maaltijden (m.u.v. lunch heenreis en lunch terugreis)
-

Alle dranken, fruit en tussendoortjes. (m.u.v. uitstapjes)

-

Iedere dag 2 hatha yogalessen en ruimte voor een meditatie aan het einde van de
dag

-

Gebruik van alle faciliteiten zoals een heerlijk zwembad, ( eenvoudige ) jacuzzi,
sauna , tennisbaan, kajak, Wifi.

-

Wandeltocht door een mooie kloof met picknick op klein strandje .

-

Voor wie wil 1 a 2 Workshop(s) fotografie door Hans

-

Incl. toeristenbelasting, schoonmaakkosten

-

Staf 24/7 aanwezig (voor ondersteuning zoals chauffeur/kok (diner) en
schoonmaak)

Vluchtgegevens:
Vertrek vanaf Eindhoven:
Aankomst Eindhoven:

P.M
Maandag 16 oktober 07.15
Zondag 22 oktober 14.00

De groep zal maximaal uit 12 deelnemers bestaan. Een
beperkt aantal partners, zonder deelname aan de yoga,
is welkom. Zelf de vakantie verlengen is natuurlijk
mogelijk.
Er hebben zich al 5 deelnemers aangemeld !
Heb je interesse of wil je meer informatie over deze Yoga -Vakantie neem dan contact op met
Maria van den Oever info@yogadenoever.nl
Je kunt ook bellen: 06-27379632
Voor een uitgebreide indruk van de locatie en de 2 vorige vakanties kun je een kijkje nemen
op:
http://hansslegers.nl/Yoga-Vakantie Griekenland/

Hartelijke groet,
Maria.

