LUKSUS
YOGARETREAT
VEJRØ RESORT
 Transport med vores båd
t/r fra Kragenæs Havn
 2 overnatninger på individuelt
værelse i Blæsenborg eller
Karlekammeret.*
 2 x morgenmad
 2 x frokost med en drikkevare
 2 x 3 retters menu med temaet
Fra mark til mund. Der er
mulighed for at bestille
vegetarisk menu.
 9 timers yoga & meditation v/
Ulla Steen, Studio Flow
1 PERS. I INDIVIDUELT VÆRELSE

KR. 5.250,- PR. PERSON
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2 PERS. I DELT DOBBELTVÆRELSE

KR. 4.500,- PR. PERSON
Rabat 750,- pr. person
* Værelserne fordeles ved først til mølle. Deltagere må selv finde
en roommate. Vi kan ikke være behjælpelig med dette.

LUKSUS YOGARETREAT PÅ VEJRØ
v/ Ulla Steen, Studio Flow
8. - 10. MAJ 2020
OPLEV EN WEEKEND MED SAND FORKÆLELSE AF KROP OG SJÆL
Der er ikke mange øer, du kan kalde din egen. Hvor tiden går sin helt egen gang.
Det giver ro til at finde helt ind i sig selv. Nu har du en enestående chance for at
opleve dette på et eksklusivt yogaretreat på vores skønne Vejrø.
Den gode fornemmelse kommer af at være et sted, der er i balance og noget
helt for sig selv. Her kan du slappe af og blive fyldt med overskud.
Du bliver indlogeret i hyggelige og komfortable dobbeltværelser i enten Blæsenborg eller Karlekammeret. Retreatet byder på 9 timers yoga og meditation i
skønne, uhøjtidelige og autentiske omgivelser.
Der er under opholdet fuld forplejning med god økologisk gastronomi tilberedt
med masser af sjæl, vores egne økologiske råvarer og kærlighed til naturen.
Vi sejler jer til Vejrø i vores egen båd fra Kragenæs Havn
fredag d. 8. maj kl. 10 og retur igen søndag d. 10. maj kl. 15
Ring og bestil din plads på dette luksus yogaretreat på
tlf. 6320 5920 eller vejroe@vejroe.dk

Prisen er ekskl. drikkevarer medmindre andet er angivet
Al servering foregår i restaurant Skipperly, hvis andet ikke er aftalt.
Der tages forbehold for eventuelle trykfejl
eller ændringer i datoer/priser.
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