
Yogaresa - Costa del Sol, Spanien

      

19-24 maj 2020
Följ med på en exklusiv yogaresa till Villa la Sueca i byn Torrox på Spanska 
solkusten.

Varje morgon startar med yoga och meditation i soluppgången på terrassen med 
magisk utsikt över hav och berg. Vi bor på mysiga B&B Villa La Sueca med plats för 
endast 14 gäster, vilket ger dig utrymme för lugn och ro.  

Ge dig själv tid för återhämtning, sol och bad, yoga i soluppgången och på stranden, 
vandring, god mat och härliga upplevelser av utsikt och natur.

Villa la Sueca ligger i ett mycket naturskönt område med hänförande utsikt över berg 
och hav. Här finner du lugnet i en fantastisk miljö. Torrox är en av de charmiga 
småstäder som ligger på Costa del Sol, mellan Torre del Mar och Nerja.

Retreatet startar tisdag eftermiddag 19 maj.
Resdagar är tisdag morgon 19 maj, hemresa sker söndag vid lunch 24 maj.

I retreatet ingår:
– Yoga, 8-9 yogapass (passen anpassas efter gruppen, det finns olika pass att välja 
emellan både lugnare och mer fysiska pass)
– 2 föreläsningar.
– Vandring från bergsby Frigiliana, som är utsedd till en av Europas 10 vackraste 
byar.
– Guidad tur i Nerjas grottor.
– Grillning och liveband med Benna Sörman
– Halvpension (frukost + lunch eller middag, vegetariskt mat)
– Del i dubbelrum.
– Tillgång till pool, solterrass och wifi dygnet runt
– Tid för eftertanke och gemenskap.

Investering:
Yogaretreat, pris 9.100 kr.
Exkl. resa t/r, samt transfer till och från flyget som du ombesörjer att själv.
Boka resa via https://www.norwegian.com/se  - Arlanda till Malaga.
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.norwegian.com%2Fse%3Ffbclid%3DIwAR2HrX87iFsQF75RMFm0xuse6FyFYDOrV89sznbdUetM_nnaSLohNObQYAU&h=AT1PaB-Z8J0geluqsFMewhoS5OI3A8AmzsnUOpts4Xms_504Cywsz0dzcrY3Y0ZxjP2ZoEJCsI94U41c6ivKTKRD8-jlcKRjiH7uVb6LFr3H9HfvXL2qyklnACqYyHoD_CcL


Anmälningsavgift 1200kr – Säkra din plats genom betala anmälningsavgiften (obs 
anmälningsavgiften är ej återbetalbar)
Första inbetalning senast 28 februari 3950kr
Sista inbetalning senast 29 mars 3950kr
 

För anmälan, frågor och mer information maila lisa@yogavayu.se eller 
ring 070 313 70 73

   Varmt välkommen att höra av dig till Lisa Hammar eller Magdalena Crabo
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