
  

Yoga och Vandring i Spanien 
6 okt - 13 okt 2018

sigtunayogacenter.se

YOGA-RESA

6-13
OKTOBER

Nu öppnar vi anmälan till Sigtuna Yoga Centers första yogaresa. 
Följ med oss till Andalusien i Spanien, Competa, en liten oas strax 
öster om Malaga. Låt oss skämma bort dig med dagliga yogak-
lasser, meditationer och härliga vandrings turer. Vi kommer att 
bo på ett idylliskt hotell Finca de Cortijillo belägen mellan de två 
vackra byarna Competa och Canillas de Albaida som bjuder på 
oförglömliga vyer. Hotellet är utrustat med pool, bastu, wi-fi.

Alla måltider kommer att vara vegetariska – tillagade på säsong-
ens ekologiska råvaror, med tillval av kyckling eller fisk för de som 
önskar.
Det finns två yogashalor – en inomhus och en utomhus, där vi 
kommer att börja och avsluta varje dag med meditation och yoga. 
Vi erbjuder även en workshop samt gästas av en lokal yogalärare 
som ger oss en härlig yogaklass. Dagligen finns det möjlighet till 
vandring: 5 olika leder – 1 led varje dag. Alla aktiviteter är fri-
villiga. För utflykter till Nerja och/eller stranden går det dagliga 
bussar.

Ta med: Egen yogamatta, Vandringsskor, Yogakläder, Badkläder, 
Solskydd, Badhandduk, Solglasögon, Matlåda (lunchlåda).

Pris: 10 500 kr/person
Anmälningsavgiften är 2.000 kr (ej återbetalningsbar) och betalas 
till BG 5223-9936 (Sigtuna Yoga Center) senast sju dagar efter bok-
ningen är gjord för att garantera en plats. Resterande betalas senast 
den 1 juni. Anmälan är bindande.

Flyg ingår ej.
Du bokar din flygbiljett på egen hand. Vi rekommenderar flyg till 
Malaga med förslagsvis Norwegian eller SAS. Förslag på direktflyg 
från Arlanda till Malaga: 6/10 - Norwegian 6:00 ARN – 10:25 AGP 
Malaga. 13/10 – SAS 21:55 AGP Malaga – 02:10 ARN (flygresor.
se /6 feb)

Inkluderat i priset:
6 okt - 13 okt 2018 (utresedatum 6/10)
Kurspris 5000 SEK inkl.moms
Läs mer på sigtunayogacenter.se
• Två Yogaklasser om dagen
• Två Meditationer om dagen
• Ett GONGBAD workshop
• En yogaklass med en lokal yogalärare
• 5 olika vandringsleder som utgår direkt  från hotellet.

BOENDE 
www.cortijillohotel.fi
Pris: 5500 SEK inkl.moms
Betalas med betal –eller kreditkort  
till hotellet på plats. 

• Sju nätters boende (del i dubbelrum) på Finca de Cortijillo
• Halvpension; brunch (med möjlighet att plocka en lunchlåda)        
   och middag
• Fri Wi-Fi & tillgång till hela hotellet och alla dess faciliteter.
• Transfer från och till flygplatsen kan anordnas. Tillkommer en     
   extra kostnad på ca 80 EUR för en minibuss för 7 personer.
   (OBS! Gäller föreslagna flyg).

Extra tillval 
(tillkommer extra kostnad):
• Taxi i samband med utflykter
• Hästridning
• Massage
• Mountainbike
• Tennis
• Paddling
• 4X4 off-road safari
• Staden Nerja, grottor och stranden.
• Besök på vingård, konstutställning, lokala marknader
• Övriga utflykter (Granada)
• Vedeldad bastu

MAX 12 DELTAGARE
Anmäl er genom att maila till 
joannalundmark15@gmail.com.

Boka i god tid!


