Yoga och Mindfulness i vackra Toscana 15-19 oktober 2017
Kom med oss till Toscana för Yoga & Mindfulness - den perfekta boosten inför vintermörkret.
Vi erbjuder värme, god mat, fantastiskt boende, inspiration, yoga, mindfulness och en hel del andra aktiviteter.
Vi bor på Agriturismo Diacceroni som erbjuder familjär stämning med magisk utsikt över Toscanas böljande kullar.
Maten som serveras är ekologiskt odlad på gården och tillagad med äkta italiensk kärlek.

Våra dagar tillsammans ser ungefär ut så här:

Övriga aktiviteter förutom att koppla av vid poolen:

07:30 – 09:00 Meditation + Yoga
09:00 – 10:00 Frukost
10:00 – 12:30 Workshop
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 17:00 Egentid för andra aktiviteter
17:00 – 18:00 Yoga
19:00 – 20:45 Middag
21:00 – 21:30 Meditation

Ridning
Cykeltur
Olivolja - följ hela processen från träd till olivolja
Vinprovning
Professionell Coaching - för dina drömmar och mål det personliga ledarskapet
Ingår inte i resans pris utan betalas på plats - För planeringens
skull anmäl gärna ditt intresse via mail före avresa.

Ankomst är sen kväll söndag 15 oktober - retreaten startar måndag morgon och pågår till torsdag lunch - därefter sker
transfer till flygplats.

I resans pris 7500:- ingår:
Del i två-, tre-, eller fyrbäddsrum (enkelrum finns mot en extra kostnad)
Helpension (frukost, lunch och 3-rätters middag)
Hela kursen med Yoga, workshops och meditationer.
Transfer till och från flygplats (söndag 15 oktober och torsdag 19 oktober)

Flygresan bokar och betalar du själv.
Rekommenderat är att flyga med Ryanair från Göteborg till Pisa (avgår söndag och retur torsdag)

Anmälan görs via mail till ulrica@ulricakollberg.se eller Suzanne.Almbring@gmail.com
Vid anmälan betalas en anmälningsavgift på 2000:- (ej återbetalningsbar) resterande 5500:- betalas 40 dagar före avresa.
Antal platser är begränsat till 20 personer.
Inbetalning sker till Bankgiro 5137-6580 (vänligen ange namn)
Vid anmälan ange eventuella allergier eller liknande
Hälsningar Suzanne och Ulrica
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