FERME MADAMMENWEEKEND / FERME DE LA HE
CREER RUIMTE IN JE BODY & MIND
Je bent altijd bezig, thuis, op het werk, met je vrienden, …. En dat is ook fijn, je krijgt er zoveel
energie van. Maar soms wordt het allemaal wat teveel en voel je de behoefte om wat tot rust te
komen, je te ontspannen in je hoofd en je lichaam.
En tevens wil je door beweging extra energie opdoen Wat tijd voor jezelf, en toch wat quality
time met je vriendinnen zou zo deugd doen.
Herkenbaar ?
Herbron dan volledig met je vriendinnen tijdens deze tweedaagse retreat met yoga, mindset
oefeningen, coaching, en wandelingen in de prachtige natuur van Hardigny - (Bastogne).
Weekends van vrijdag namiddag (15:00) tot zondag middag (12:00)
Stel zelf je groep samen - van 6 tot max 9 personen.
Je verblijft in het mooie charmante landhuis Ferme de la Hé
www.fermedelahe.be

GENIET VAN EEN HEERLIJK GESPREK OF BOEK
AAN DE OPEN HAARD

OVERNACHT IN EEN VAN DE 6 TYPISCHE
PITTORESKE KAMERS

Alles wordt voor jou geregeld :
• Heerlijke ontbijten, gezonde groenten buffetten en een verfijnd avond diner op zaterdagavond
• Yoga sessies op vrijdag, zaterdag en zondag ochtend
• Een verhelderende mindset activiteit die je extra ruimte in je hoofd geeft
• Een verkwikkende wandeling in de prachtige natuur rondom het landhuis
• 1op1 coaching sessies kunnen apart geboekt worden
Vrijheid, gezelligheid, ontspanning, positiviteit, variëteit, en exclusiviteit zijn de sleutelwoorden.

Voor meer informatie contacteer me via mijn website www.joelleflow.com of gsm 0475370964.

Voorstel agenda Me-time voor ruimte in mijn hoofd, hart en lichaam :
Vrijdag : Gezellig gronden
15:00
Aankomst, drankje en inchecken in je kamer
16:00-18:00 One to one coaching sessies mogelijk
18:00-19:00 Restorative yoga
19:30
Vegetarische ovenschotel
Zaterdag : Ruimte in je lichaam en je hoofd
8:30-10:00
Ochtend Hatha yoga gevolgd door hoofdmassage
10:00-11:00 Vitamines bij de brunch
11:00-12:00 Me-time
12:00-13:15 Activiteit : Perceptie - mindset - eigenheid
13:30-15:30 Natuurwandeling en innerlijke reflectie
16:00
Gezond en lekker tussendoortje
16:30-18:00 Me-time
Babbel bij de open haard
One to One coaching sessie mogelijk
18:30-19:45 Yin yoga
20:00
Heerlijk 3 gangen menu
21:30
Chillen aan de open haard
Zondag : Ferm in je lichaam en hoofd
8:30-10:00
Pittige Prana Vinyasa Flow
10-15-11:15 Compleet herbronningsontbijt
11:15-12:15 Me-time en inpakken
12:30
Vertrek

Practische informatie
Van vrijdag 15:00 tot zondag 12:30
Landhuis met 6 slaapkamers
6 personen : 565 €pp
7 personen : 485€pp
8 personen : 425€pp
9 personen : 425€pp
Inclusief
• Eten en wijn aan tafel, thee
• Begeleiding door yoga teacher en coach
• Randactiviteiten
• Lakens (bedden opgemaakt)
Exclusief
• Vervoer
• Reisverzekering
• Annuleringsverzekering
• One to One coaching

