ZATERDAG 26 OKTOBER TOT
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2019

B&B CASABAH - CARBONERAS
ALMERÍA

Welcome Yourself
Kom eens wat dichter bij jezelf met deze 8 daagse well being retraite te Spanje.
Vitality, coaching, yoga, meditatie & fun

Wat en wie:

Aanbod en prijs:

De retraite omvat een totaalpakket
waarbij jouw lichaam en geest klaar
worden gemaakt om energiek de
winter in te gaan. We voorzien een
aanbod op maat waarbij er plaats is
voor maximum 10 deelnemers.
De yogalessen, workshop, meditaties
zullen begeleid worden door Karen
De Voecht die reeds meer dan 10 jaar
haar eigen praktijk heeft waarbij ze
mensen begeleidt om een balans te
vinden tussen lichaam en geest.
www.gradus-ad-vitae.com

De prijs voor deze retraite bedraagt
850 euro. In deze prijs is inbegrepen:
• 7 nachten in CASABAH ontbijt & lunch
• organisatie bezoek aan kustdorpen
(Agua Amarga, Las Negras, La Isleta
del Moro, San José ...)
• Drank: dagelijks water & kruidenthee
• 2 begeleide wandelingen
• workshop Welcome Yourself
• workshop homemade tapenade
• dagelijkse kamerverzorging met
handdoeken
• luchthaventransport *zie praktische info

• gebruik van de accommodatie,
zeewaterbad, ligbedden, boeken,
handdoeken,…
• Free wifi & taxes
• Dagelijks yogalessen bestaande
uit meditatie, nidra, hatha, yin &
pranayama; telkens aangepast aan
de individuele behoefte van de
yogi's
• Yogamaterieaal is voorhanden
• Mits toelage: massages en extra
coaching

Retraite
Klaar voor de winter

Ben je toe aan een week rust in je hoofd en wil je helemaal loskomen van
alles.
Wil je graag wat meer uit je vakantie halen en past natuur, zee, wandelen,
workshops, en lekker eten helemaal in jouw plan… dan is deze yogareis
beslist iets voor jou!
Trakteer jezelf op een geweldig mooie yoga reis aan de costa Almeria.
Sabah zal je als gastvrouw ontvangen in haar prachtige parel CaSabah. De
accommodatie is een bijzondere plek in Carboneras. Dit kleine resort ligt
tegen de bergflank met zicht op Middelandse zee. Ze biedt de mogelijkheid
tot prachtige natuurwandelingen en bezoeken aan pittoreske dorpen.
www.casabah.es
Inschrijvingsvoorwaarden: Je bent ingeschreven na het betalen van 50% van de reissom. (425 euro)
De reis gaat gegarandeerd door ongeacht het minimum aantal deelnemers.
Hoe inschrijven? Je mailt naar karendv21@telenet.be 'Inschrijving Retraite welcome yourself november 2019' met naam, leeftijd, geslacht,
reist alleen of samen met ..., vluchtvoorstel ja/nee - Je betaalt het eerste deel van de reissom op de bankrekening: SABAH MAHANI - IBAN ES60 3058 0036 3427
2002 0529 - BIC CCRIES2AXXX - Mededeling: retraite November welcome yourself deel 1 + naam Je betaalt het tweede deel van de reissom voor 10 september, Mededeling: retraite November welcome yourself deel 2 + naam

ZATERDAG 26 OKTOBER TOT
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2019

B&B CASABAH - CARBONERAS
ALMERÍA

Nog wat praktische informatie
Het avondmaal op de eerste zaterdag is bij Sabah te verkrijgen tegen de prijs van 25 euro.
Voor de andere 4 dagen kunnen we reserveren bij aanbevolen resto’s.
Extra mogelijkheden:
Afspraken massage (1h - 40€) en verdere personal coaching (2h30 - 100€) na de workshop kunnen op afspraak,
buiten de vaste lessen van de yoga en meditatie.
Vanaf verschillende plekken in Nederland en België kan je naar Almeria en Alicante vliegen met o.a. TUI FLY
JETAIR RYANAIR BRUSSELS AIRLINES.
Er is transport voorzien, inbegrepen in de prijs, van Almeria en Alicante ENKEL aansluitend op volgende vluchten:
Ryanair : Za 26 oktober: 11:55 BRU te 14:20 Alicante ALC - FR 2933
Za 2 november:13:55 Alicante ALC - 16:30 BRU - FR 2934
TUI fly Za 26 Okt 2019 Brussel 06:10 - Almeria 09:10 - TB1241
Almeria 09:40 - Brussel 12:50 - TB1242
Alle activiteiten worden aangeboden zonder enige verplichting. Het weekschema kan veranderen door externe
omstandigheden zoals het weer.
Bij de inschrijving van je eerste deel ontvang je een extra handi
Nog vragen? Karen helpt je graag verder via karendv21@telenet.be en +32 476 36 72 00.

