
Häng med på yogaresa till Alicante! 

Relax and Celebrate 
16-20 maj 2019 

   Magisk natur och bedårande vyer 

Jávea är en riktig pärla på kusten Costa Blanca. Det är en mycket rofylld stad 
som erbjuder natursköna vyer, från toppen av en utsiktspunkt och hela 
vägen ner till stranden kan du få njuta av vacker natur.
Längs den 20 kilometer långa kustlinjen erbjuder Jávea stor variation på 
stränder och vikar i hela Alicante provinsen. Stränderna är oftast dränkta i 
solsken och några har grottor med imponerande klippor. Alla stränder har 
kristallklart vatten som du kan simma, dyka, snorkla och paddla kajak i.

Relax and Celebrate 

Kundaliniyoga för kvinnor blir temat för vår inre resa. Under tre härliga dagar 
delar vi yoga, meditation & avslappning till tibetanska skålar, stillsamhet och 
glädje för att lifta varandra och oss själva. “Your excellence as a women is in 
the joyful projection of your inner self” -Yogi Bhajan

https://youtu.be/jfG-WP4SU_8


Boende 

Vi bor i Villa Perla, som ligger 15 minuters promenad avstånd från Jávea 
gamla stan. 

Flyg 

Flyg med Norwegian (ca 2500 kr  med baggage).                  

16 maj 2019 
Arlanda – Alicante / kl 11.00 – 14:55.                                                                       
20 maj 2019 
Alicante – Arlanda / kl 11.00 – 14:50. 

Praktisk information 

OBS!! Early bird pris (500 kr rabatt) till dig som anmäler 
sig till resan innan den 1 feb. 

Pris : SEK 6 480,- per person, del i dubbelrum (anmälan senast 14/2)                                        

Priset gäller minst 15 gäster. OBS! Priset är satt till en valutakurs om SEK 
10,10 jämfört med 1 Euro. En förändring av valutakursen om mer än 3 % 
kommer eventuellt öka/minska totalpriset. 

• Första inbetalningen om SEK 3.000,- vid bokning. Fakturor skickas via e-
post. Första inbetalning återbetalas inte vid avbokning från kunden. 

https://www.google.com/maps/uv?hl=en&pb=!1s0x129e05793d6df287:0x55e396c4b3017d25!2m19!8m1!8b1!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e6!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e5!3m1!7e115!4shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPm7k5X_HggBn7DcaIlkjamv-hVCG_GAo0XLWw=w204-h160-k-no!5svilla%20perla%20Javea%20-%20Google%20Search&imagekey=!1e10!2sAF1QipPm7k5X_HggBn7DcaIlkjamv-hVCG_GAo0XLWw&sa=X&ved=2ahUKEwilz7GG-eDfAhXipIsKHX56C8UQoiowEHoECAYQBg&activetab=hotel-owners


• Sista betalning av återstående belopp sker ungefär en månad före 
avresa. 

I priset ingår: 

• Busstransfer ToR från flygplatsen till Javea. 
• Övernattning i Villa Perla, del i dubbelrum. 
• Frukost, snacks och vegetarisk middag enligt program.  
• Yoga & meditation varje morgon och eftermiddag  
• Utflykt till Denia med Catamaran (du kan välja bort denna aktivitet) 
• Lokala guider för vandring och aktiviteter i Javea. 

Eventuella tillval (vänligen specificiera vid anmälan vilka ska läggas till):

•    enkelrumstillägg 2.300,-
•    In house/ poolside massage @ 85.00 E (1 tim)
•   cykelhyra@ 20.00 E per dag
•   3 tim kayak tour med guidning @ 55.00 E per person (bokas 1 vecka innan) 

Bokning görs till strainga@icloud.com  Anmälan är bindande, och den första 
delbetalningen återbetalas ej vid avbokning från kundens sida.  

Minimum antal deltagare på denna resa är 10 personer, max antal är 22 
personer. Nedre åldersgräns är 15 år.Priset är baserat på minst 15 personer 
per grupp. Vid färre deltagare kommer priset bli något högre eller så ställs 
resan in. Vid flera deltagare kan priset även nedsättas ytterligare :-) 

Frågor? 

Har du flera frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta Inga på telefon 
0736216516 eller mejl strainga@icloud.com 

Vi kommer att göra en FB sida för hålla alla uppdaterade :-) 

   Vi ser fram emot att uppleva Jávea med dig! 

     Inga o Anda 

mailto:strainga@icloud.com?subject=Javea%20resa
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