YOGA WEEKEND
5 – 7 april 2019
Hierbij nodigen wij jullie uit voor ‘t jaarlijkse yoga weekend Hoei.
Zoals altijd vindt dit weekend plaats op een bijzondere locatie, het Tibetaans Instituut
“Yeunten Ling” in de Ardennen. Dit instituut is gehuisvest in een sfeervol oud kasteel
(het voormalige Chateau du Fond l‘Evêque) omgeven door een prachtig bos. Het
kasteel bevindt zich in het plaatsje Hoei en wordt bewoond door Lama’s, monniken
en vrijwilligers. Dit is dus tevens een unieke kans om nader kennis te maken met het
Boeddhisme.
Dit weekend staat zowel open voor mensen met ervaring in yoga als mensen die
kennis willen maken met yoga. Het programma zal o.a. bestaan uit yoga en
meditatie, creatief bezig zijn, wandelen in het bos en stilte. Tevens zullen we een
inzicht krijgen in de Boeddhistische Filosofie.
Alle kamers (twee persoons) zijn voor ons gereserveerd in de nieuwe accommodatie
van het instituut. Er is tegen betaling van een supplement een 1 persoonskamer
beschikbaar alsmede een beperkt aantal studio’s, de toewijzing zal geschieden op
volgorde van inschrijving. De maaltijden zijn vegetarisch doch eenvoudig en worden
bereid door de Tibetaanse kok van het instituut.
De totale kosten voor dit weekend bedragen € 295,00.p.p Dit bedrag is inclusief de
twee overnachtingen en alle maaltijden maar exclusief de supplementen en
reiskosten.

Supplementen:
•
•
•
•

Supplement 1 persoonskamer € 30,00 pp
Supplement 2 persoons studio met eigen douche en toilet € 20,00 pp
Supplement 1 persoons studio met eigen douche en toilet € 65,00 pp
Supplement lakenpakket € 10,00 pp

Het totaal bedrag kan worden overgemaakt op rekening :

BE42 0016 9686 5254

t.n.v. S-Balance

onder vermelding van “Yoga weekend maart 2019”. Pas nadat deze betaling is
ontvangen is de inschrijving van kracht en ben je van een plaats verzekerd. Bij
annulering voor 1 maart is er een restitutie van 50%, daarna niet meer.

Het is handig om de volgende zaken mee te nemen:
- makkelijke kleding voor yoga en meditatie
- warme kleding
- regenjas
- wandelschoenen
- badhanddoeken
- een dekbedovertrek (niet nodig indien je een lakenpakket neemt)
- schrijf en tekengerei (kleurpotloden)

Voor dit bijzondere weekend verwachten wij jullie vrijdagmiddag 5 april vanaf 16.00
uur en eindigen we op zondag 7 april omstreeks 14.30 uur.
Wij kijken uit naar je inschrijving per mail en hopen je in Hoei te mogen ontvangen.

Voor verdere vragen of informatie: Sari: +32 473 128 683
sari@yoga-academie.be

Inschrijving
Bij deze schrijf ik me in voor het Yogaweekend in het Tibetaans Instituut “Yeunten
Ling” van 5 t/m 7 april 2019

Naam

:

Straat

:

Postcode & Woonplaats

:

Telefoonnummer

:

E-mail

:

Kamerkeuze

:

Eventuele voorkeur met wie je de kamer wilt delen :

Handtekening:

N.B. Pas nadat de betaling is ontvangen is de inschrijving van kracht en ben je van
een plaats verzekerd. Bij annulering voor 1 maart is er een restitutie van 50%,
daarna niet meer.

