YOGA WEEKEND
8 – 10 oktober 2021
Hierbij nodigen wij jullie uit voor ons jaarlijks yoga verdiepingsweekend in Hoei. Zoals altijd
vindt dit weekend plaats op de bijzondere locatie van het Tibetaans Instituut “ Yuenten Ling “
in de Ardennen. Dit instituut is gehuisvest in een sfeervol oud kasteel ( het voormalige
Chateau du Fond l’Evêque ) met een prachtig bos eromheen. Het kasteel bevindt zich in Hoei
en wordt bewoond door Lama’s, monniken en vrijwilligers. Dit is tevens een unieke kans om
nader kennis te maken met het Boeddhisme.
Dit weekend staat zowel open voor mensen met yoga-ervaring als diegene die wil kennis
maken met yoga. Het programma zal oa bestaan uit Yoga en Meditatie, creatief bezig zijn,
wandelen in het bos en stilte. Tevens zal er uitleg gegeven worden over de Boeddhistische
filosofie.
Alle kamers ( twee persoons ) zijn voor ons gereserveerd in de nieuwe accommodatie van het
instituut. Tegen betaling van een supplement zijn er 1-persoonskamers en een beperkt aantal
studio’s beschikbaar. De toewijzing hiervan zal geschieden op volgorde van inschrijving. De
maaltijden zijn vegetarisch en eenvoudig en worden bereid door de Tibetaanse kok van het
instituut.
Basisprijs voor dit weekend in € 305,00 per persoon.
Dit is inclusief de twee overnachtingen en alle maaltijden, doch exclusief de supplementen en
reiskosten.

Supplementen :
1 persoonskamer : € 30,00 pp
2 persoonsstudio met eigen douche en toilet : € 20,00 pp
1 persoonsstudio met eigen douche en toilet : € 65,00 pp
Lakenpakket : € 10,00 pp

Het volledige bedrag dient overgemaakt te worden op rekening
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Handig om mee te nemen
-

Makkelijke kledij voor de yoga en meditatie
Warme kledij
Regenjas
Wandelschoenen
Badhanddoeken en toiletgerei
Een dekbedovertrek ( niet nodig indien je een lakenpakket neemt )
Schrijf en tekengerei ( kleurpotloden )
Juiste adres van het Instituut : Promenade Saint-Jean l’Agneau 4 4500 Huy

Dit bijzondere weekend begint op vrijdagmiddag om 16.00 uur en we eindigen op zondag
omstreeks 14.30 uur

Wij kijken uit naar jouw inschrijving per mail en hopen je in Huy te mogen ontvangen.

Vriendelijke groeten,

Sari

Meer informatie of vragen : 0473 128 683 of sari@yoga-academie.be

