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VANAF  

€ 799

YOGAVAKANTIES AAN DE MIDDELLANDSE ZEE 
YOGA IS ENERGIE VINDEN IN ONTSPANNING

>  Dynamische Vinyasa yoga: Vinyasa 
yoga is een onderdeel van Ashtanga 
yoga, een dynamische vorm van yoga, 
en spitst zich toe op de ademhaling. 
Vinyasa staat ook wel bekend als Flow 
yoga: je flowt als het ware van de ene 
naar de andere houding, op het ritme van 
je ademhaling. De lichaamshoudingen 
(Asanas) staan centraal. Ze vormen een 
lichamelijke en mentale uitdaging, ze ver-
groten je concentratie en bewustzijn met 
een positief effect op je lichaam. 

>  Relaxerende Yin yoga: Yin yoga is een 
rustige vorm van yoga. In Yin yoga wor-
den posities langer vastgehouden, zo heb 
je meer tijd om je grenzen te verkennen 
en te verleggen. Je gebruikt je lichaam 
niet om in een houding te komen, maar je 
gebruikt de houding om je lichaam beter 
te voelen. 

>  Meer dan yoga: In samenspraak met de 
reisbegeleider kunnen diverse uitstappen 
worden georganiseerd. Een wandeling of 
fietstocht door een mooi stukje natuur, 
een sportieve activiteit of een bezoek 
aan een dorp, stad of bezienswaardig-
heid in de regio (mits supplement). 

Of het nu Kos, Rhodos of Kusadasi is, kies de periode die het beste voor jou past en ga mee op yogavakantie naar 
de zon. In Griekenland verblijf je in een Casa Cook hotel. In Turkije verblijf je in hotel Club Marvy, a trademark by 
Paloma*****. Dagelijks zijn er twee professionele yogasessies: een pittige les Vinyasa yoga ‘s morgens voor het 
ontbijt en een rustige sessie Yin yoga in de vooravond om volledig te ontspannen voor het avondmaal.

Deze reis is een concept waar de passies voor sport, avontuur, yoga en contact met mensen sa-
menkomen. Yoga beoefenen helpt je om te groeien, om uitdagingen aan te gaan en om een blijer 
mens te worden in een gezond lichaam. Je verblijft in een hotel van uitstekende kwaliteit, met een 
unieke atmosfeer en een sublieme keuken met een ruime keuze aan gezonde gerechten. 

LIFESTY
LE
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TROEVEN
>  Verblijf in een trendy hotel direct aan een mooi 

zandstrand
>  Lekkere, gezonde maaltijden – veggie en vegan 

mogelijk
>  Mogelijkheid om deel te nemen aan originele 

extra activiteiten (mits supplement)

KOS, GRIEKENLAND 
CASA COOK KOS g
Hotel Casa Cook Kos is een 5-sterrenhotel gelegen in het gezellige 
badplaatsje Marmari. Het hotel heeft een trendy design dat zich 
weerspiegelt in de luxueuze kamers en juniorsuites. Het privé fijn-
zandstrand is een van de mooiste stranden van Kos. De lounge bar en 
het restaurant vormen samen het hart van het hotel. 

TROEVEN
>  Uitzonderlijke culinaire ervaringen met ingredi-

enten van de eigen boerderij
>  Talrijke faciliteiten zoals een aquapark, well-

nesscenter, tennisterreinen, …
> Luxe, comfort en persoonlijke service

KUSADASI, TURKIJE 
CLUB MARVY g
Het vijfsterrenhotel Club Marvy, a trademark by PALOMA, werd recent 
volledig vernieuwd. Het domein van 160 000 m² wordt omgeven 
door talloze palm-, olijf- en pijnbomen en twee idyllische baaien met 
strand. De stijlvolle kamers zijn verspreid over het hoofdgebouw en 
bungalows.

TROEVEN
>  Swim-up kamers met gedeeld zwembad
>  Heerlijke maaltijden met lokale ingrediënten
>  Mogelijkheid om deel te nemen aan originele 

extra activiteiten (mits supplement)

RHODOS, GRIEKENLAND 
CASA COOK RHODES f
Casa Cook Rhodes is ideaal voor wie op zoek is naar een trendy hotel 
met een ongedwongen sfeer en aandacht voor lokale producten en 
cultuur. Het hotel ligt op wandelafstand van het kiezelstrand en van 
het badplaatsje Kolymbia dat een gezellig vissershaventje heeft. Je 
verblijft in stijlvolle kamers.
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VRIENDEN ZEN

SPORTIEF LUXE

INBEGREPEN 
•   Rechtstreekse vlucht met Brussels Airlines naar Kos of Rhodos of 

met Tailwind naar Kusadasi inclusief taksen
•  23 kg ruimbagage + 12 kg handbagage per persoon (Brussels 

Airlines naar Griekenland) of 20 kg ruimbagage + 6 kg handbagage 
(Tailwind voor Turkije)

•  Transfer van de luchthaven naar het hotel en terug
•  7 overnachtingen op basis van halfpension in hotel Casa Cook 

Kos***** op Kos, hotel Casa Cook Rhodes**** op Rhodos of Club 
Marvy, a trademark by PALOMA***** in Turkije

•  Engelstalige yogasessies door professionele yogi
•  Nederlandstalige reisbegeleider vanuit Brussel

NIET INBEGREPEN 
 Middagmaaltijden in het hotel, dranken tijdens de maaltijden, extra 
excursies, persoonlijke uitgaven en lokale toeristenbelasting.

OPMERKING 
 Deze yogavakanties zijn gegarandeerd vanaf 15 deelnemers.

REISDOCUMENTEN & FORMALITEITEN
Kos en Rhodos: geldige identiteitskaart. Turkije: reizigers met de 
Belgische nationaliteit hebben een geldige identiteitskaart nodig die 
tot 6 maand na terugreis geldig is. Visum: vul op de website www.
evisa.gov.tr de vereiste informatie in. Opgelet: het visum kan ten 
vroegste 3 maanden voor afreis aangevraagd worden. Het is nog 
steeds mogelijk om een visum aan te kopen bij aankomst op een 
Turkse luchthaven (ca. € 25). Online betaal je minder dan ter plaatse 
op de luchthaven (ca. € 15).

PAKKETCODE: PRHO01/PKGS03/PADB01

OPMERKING: Mogelijkheid tot het delen van een dubbele kamer 
met een andere deelnemer (op aanvraag, kamertype A1H) 

KAMERTYPE 2 PERS.
X2A

1 PERS.
X1A

CASA COOK RHODES 
€ 999 € 1426

28/04/19

CASA COOK KOS 
€ 1199 € 1794

25/05/19

CLUB MARVY 
€ 799 € 911

20/10/19

CATALOOG: SNS DIST
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Prijzen zijn per persoon in EUR op basis van het kamertype zoals beschreven. De prijzen zijn op basis van beschikbaarheid en onder voorbehoud van wijzigingen.  
Het aantal eenpersoonskamers per reis is beperkt en steeds op aanvraag.
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