	
  

Middelharnis, 09-02-2017

Beste,
Graag wil ik je informeren over de 5-daagse BonYoga Experience in 2017, op het
prachtige eiland Ibiza, in een Beach Resort gelegen aan de Balearische Zee.
Geniet in het zwembad van een glas versgeperst sap, kom tot volledige ontspanning
tijdens een massage en beleef de yogales optimaal door al je zintuigen de kost te
geven.
Datum: 6 - 11 april 2017
Locatie: Los Molinos, Ibiza
5-Daagse Yoga Retreat Bonaire: ongeveer € 1.000,-

De yogaretreat
Elke dag zijn er yoga- en/of meditatiesessies met een focus op Vinyasa Flow, Yin
Yoga en Meditatie. Daarnaast is er een gevarieerd programma met zeiltour, lunch op
een bijzondere plek, een stiltewandeling, enz. Op de dag na aankomst (vrijdag) is er
een welkomstdiner en op de laatste avond een gezamenlijke afscheidsdiner. Er is
daarnaast genoeg ruimte in het programma om op eigen gelegenheid te zwemmen,
luieren of het eiland te verkennen.
Het Beachresort is direct aan de zee gelegen en op loopafstand van Ibiza-Stad, een
gezellig stadje met veel mogelijkheden!
Tijdens een kampvuur genieten van de miljoenen sterren aan de hemel, bijkomen en
jezelf opladen in een azuurblauwe zee, de ervaring delen met andere mensen om zo
een onvergetelijke tijd te beleven! BonYoga Experience is genieten van het moment
op een prachtige locatie.

	
  

	
  

Praktische informatie
De BonYoga Experience vindt plaats van 6 tot 11 april 2017 op Ibiza, in het Hotel
Los Molinos.
Het programma begint op donderdagavond 6 april met een welkomstdrankje en
eindigt op dinsdagochtend 11 april met een laatste yoga-sessie en ontbijt.
Het minimum aantal deelnemers is 6, maximaal kan de groep uit 12 personen
bestaan.
Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het boeken van vlucht en
accommodatie. Dat kan bijvoorbeeld via Transavia (www.transavia.com) maar ook
door het ‘los’ boeken van vlucht en accommodatie (booking.com). De prijzen
fluctueren, op dit moment kosten vlucht en accommodatie plm. € 450,-. De
bestemming Ibiza is in deze periode ook te boeken vanaf Rotterdam en Eindhoven.
De kosten voor de yoga-retreat zelf bedragen € 575,-.
Ga je ook mee?
Wil je meedoen aan deze onvergetelijke ervaring? Meld je dan bij mij aan voor 28
februari 2017. Bij minimaal zes deelnemers kan de reis doorgaan. Zodra deze zich
gemeld hebben, wordt de deelnemers gevraagd om een aanbetaling te doen van
250 euro. Als deze van zes personen is ontvangen, is de reis definitief en krijgen de
deelnemers bericht dat vlucht en hotel geboekt kunnen worden.
Heb je vragen of wil je meer informatie: 06-4120 1640 / info@bonyogaexperience.com / www.bonyoga-experience.com
Ik zou het geweldig vinden om jullie op Ibiza te ontmoeten!
Namasté, Judith
Bon Bida
“Een goed leven en genieten van het moment. Het leven vanuit een zuiver hart. Geef
jezelf wat je nodig hebt, om tegelijkertijd een inspiratie te zijn voor iedereen om je
heen.”
http://www.bonyoga-experience.com
http://www.thbhotels.com

	
  

