YOGARETREAT ALICANTE
9 OKTOBER - 14 OKTOBER 2022

met Studio Connect (Leen)
& Holistic Yogatherapie (Celine)

Rust en ontspanning
Bewegen op jouw tempo
Tijd voor jezelf
Om te voelen, contact te maken, bewust te zijn
De rollen omdraaien en voor jou laten zorgen
Verbinding met jezelf en met gelijkgestemden

Leen van Studio Connect en Celine van Holistic Yogatherapie nodigen jou uit op een reis
naar jezelf op een magische plek. Opnieuw naar de essentie en leven in het moment, in
contact met jezelf en de adembenemende natuur rondom jou. Daar waar de rollen
worden omgekeerd en je helemaal mag ontvangen in plaats van geven. We bieden jou
een week waarin je naar binnen keert en in contact komt met jezelf. Je komt los van de
ruis en het gehaast in het alledaagse leven, en leert antwoord geven op twee belangrijke
vragen. Wat heb ik nu nodig? Waar heb ik nu zin in?
Terwijl jij helemaal kan focussen op jezelf, zijn er anderen die voor jou zorgen. Met drie
keer per dag verse, vegetarische maaltijden. Met een inspirerend programma waar
zowel ruimte is voor beweging als voor ontspanning. We faciliteren een veilige cocon
waarbinnen jij als persoon alle ruimte krijgt en helemaal jezelf mag zijn. Naast het
vinden van rust, warmte en veiligheid willen we jou vooral ook inspireren om op een
andere manier terug naar huis te keren.
Op het moment dat het in België herfstig weer wordt, zoeken wij nog even de zon op.
Om de batterijen op te laden voor de winter die komt.
Om jezelf te voeden, fysiek en mentaal.

PROGRAMMA
Zondag
aankomst
diner
Maandag t/m donderdag
hatha yoga met Leen (75 minuten)
ontbijt
vrije tijd
lunch
vrije tijd
yin yoga met Celine (75 minuten)
diner
Vrijdag
ontbijt
vertrek
Naast dit vaste ritme voorzien we nog enkele verdiepende workshops
en lessen. Tweemaal in de voormiddag en tweemaal 's avonds. De
thema's waar we rond zullen werken zijn: yoga nidra, meditatie,
ademhaling, zelfinzicht, zelfbewustzijn en journaling.

LOCATIE
De yogareis gaat door in een private villa in Alicante op een heuvel
midden in de natuur, op 15 minuten rijden van de kust en op een uurtje
van de internationale luchthaven van Alicante. De villa wordt bewoond
en uitgebaat door Janneke en José, hun twee kinderen, hondje
Blanquito, de kippen en een pauw. De slaapkamers zijn gelegen in een
apart gebouw op het domein tussen de appelsiengaard, weg van de
gemeenschappelijke ruimtes waar we allemaal gebruik van mogen
maken. Er is een hot tub, een infinity pool, een indoor yogazaal en een
yoga deck op het domein.
Er zijn zowel eenpersoonkamers als tweepersoonskamers. De meeste
kamers hebben een eigen badkamer en in elke kamer beschikt
iedereen over een apart bed. Er zijn ook twee halfopen kamers die een
badkamer delen, ideaal voor groep vrienden.

WIE ZIJN WIJ?
Leen, yoga teacher en coach
Yoga is voor mij meer dan bewegen. Het is een ‘way
of life’. Een levensvisie die je dichter bij jezelf
brengt. Je voelt je gezonder, krachtiger en vooral:
gelukkiger.
Als coach deel ik ook héél graag mijn kennis over
zelfzorg, energiemanagement en bewust leven.
Ik heb een zoon van 10 (Flo) en samen met mijn
vriend (Jurgen) én poes Bicky wonen wij in Wilsele.
Ik beweeg graag en ben in m’n element in de natuur.
Verder kan ik ook helemaal opladen van boeiende
gesprekken (maar ben ik even graag eens
alleen 😉).
Ik sta gretig en nieuwsgierig in het leven: hou van
nieuwe ervaringen, inzichten, bijleren, mensen
ontmoeten, …
Celine, yogatherapeut & reiki behandelaar
Opgeleid in de seksuologie en vroedkunde ontdekte
ik dat ik iets miste in het begeleiden van mensen
met mentale, hormonale en seksuele problemen. Ik
miste een holistische kijk waarbij ook ons lichaam,
het energetische systeem en onze gevoelswereld
werden betrokken. Zo kwam yoga in mijn leven en
het heeft me niet meer losgelaten. Door middel van
yoga en reiki heb ik zelf mijn spirituele kant leren
ontdekken en rust gevonden in mijn leven.
Naast deze grote passie, vind je mij ook
gemakkelijk terug met een cappuccino en een
roman, in de tuin tussen mijn zelf gekweekte
groenten en bloemen of in het gezelschap van mijn
gezin met mijn partner en zoontje Emil.

PRIJS
Early bird tarief (tot 1 mei 2022):
990 euro voor een tweepersoonskamer
1250 euro voor een éénpersoonskamer
Normaal tarief (vanaf 1 mei 2022):
1090 euro voor een tweepersoonskamer
1350 euro voor een éénpersoonskamer
Wat is er inbegrepen?
verblijf van 5 nachten van zondag 9 t/m vrijdag 14 oktober
alle maaltijden, thee en een snack
dagelijkse hatha en yin yogalessen
alle verdiepende workshops en lessen
enkele verbindende talks en cirkels
Wat is er niet inbegrepen?
vluchten (er zijn voordelige, rechtstreekse vluchten vanuit Brussel
van 2,5u reistijd)
transfer van en naar de luchthaven (kan eenvoudig geregeld
worden door gastheer Jose)
reisverzekering
een ayurvedische massage kan je ter plaatse optitioneel
bijboeken
Opgelet! Deze reis is geen therapeutische reis.

INSCHRIJVEN
De
plaatsen
zijn
beperkt.
Stuur
een
e-mail
naar
leen@studioconnect.yoga met de titel 'Inschrijving yogaretreat
Alicante'. Na inschrijving wordt je plekje definitief gereserveerd als je
het voorschot van 400 euro betaalt.

ANNULATIEVOORWAARDEN
Bij annulatie voor 1 juli 2022 ontvang je 50% van jouw voorschot
terug
Bij annulatie na 1 juli 2022, wordt jouw voorschot volledig
ingehouden als annulatiekost
Annuleer je na 1 september 2022, dan ben je het gehele bedrag
verschuldigd. Je mag echter wel iemand in jouw plaats sturen en
onderling de financiën regelen.

WAT MET COVID?
Wij vragen dat deelnemers de op dat moment opgelegde
maatregelen volgen. Heb je Covid-symptomen voor vertrek, dan
vragen wij om een Coronatest uit te voeren en het resultaat
hiervan voor te leggen.
Onze retraites verlopen steeds veilig. We plaatsen de veiligheid
van de deelnemers als ook het retreat centrum op de eerste
plaats.
Indien het verboden is om te vliegen naar Spanje of de vluchten
geannuleerd worden en we niet ter plaatse geraken, wordt de
retraite uitgesteld naar een latere datum. Jouw inschrijving blijft
geldig alsook de reeds betaalde sommen.

ALVAST EVEN WEGDROMEN?

