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YOGARESA MED SOL & BAD I SKÖNA KROATIEN

TID, PLATS & PRIS
Tid: 21 maj - 28 maj 2019
Plats: Vackra Losinj, "Island of Vitality" i
Kroatien och hotell Punta. Pris: 13 990 kr (del i
dubbelrum) Begränsat antal platser!

EARLY BIRD?
Är du en Early bird så kan du spara 1000 kr!
Du får hela resan för bara 12 990 kr*
om du bokar in dig före den
20 december 2018.
I PRISET INGÅR:
Flyg, skatter, transfer till
hotellet, del i dubbelrum*, frukostbuffé och
middag, 2 yogapass per dag, meditation och
flera workshop under veckan.

BOKA PLATS

PÅ LOSINJ - THE ISLAND OF VITALITY I MEDELHAVET

Kom med oss på en må-bra-resa fylld av yoga & meditation vid havskanten. Vi upprepar
succén från 2018 men väljer ett ännu bättre hotell.
Ta chansen att fylla på med ny energi, äta gott, ha roligt och träffa nya vänner. Mellan passen
kan du sola, bada, åka på spännande utflykter i trakten och kanske unna dig någon skön
behandling i hotellets inbjudande SPA-anläggning.
Vi bor bara 50 meter från Medelhavet på det 4-stjärniga hotellet Punta som är omgivet av en
hundraårig tall- och pinjeskog med ljuvligt doftande kryddväxter. I hotellet finns en
"Vitaly Zone med inomhus- och utomhuspooler, solstolar och en relaxavdelning. Hotellet ligger
på den gröna ön Losinj som anses ha välgörande egenskaper och kallas
"Island of vitality" och klassas som kurort tack vare sitt behagliga klimat. Vi bjuds på en härlig
bufféfrukost varje dag och en middag med fräsch medelhavsmat.
UR KURSEN

Du bokar direkt via Travea på
http://www.travea.se/2be- lotusblomman
Alternativt via telefon till Travea:
031-47 05 80

Vi börjar dagen med ett yogapass, efter frukost blir det workshop fram till lunch och sedan egen
tid för avkoppling med sol, bad, spa tills vi möts upp igen för ett yogapass med meditation. På
kvällen umgås vi tillsammans under middagen.
YOGALÄRARE

Du blir guidad och vägledd under detta yogaäventyr av två erfarna yogalärare och
kroppsterapeuter.
Tillsammans har de över 50 år i branschen, med olika former av yoga som till exempel
hathayoga, mediyoga och yinyoga. Vidare arbetar de med mediation/mindfullness, avspänning,
dans, kinesisk medicin, body harmony med mera.

Läs mer om Inger Gelderman-Novak och Marie Bremström:
www.lotusyogamassage.se
www.mariebremstrom.se
Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss via våra hemsidor.
Välkommen!
Inger & Marie

LOTUSBLOMMANS YOGA & MASSAGE OCH 2BE A

I SAMARBETE MED TRAVE

