
 
 
 
 
 
 
 
 

"Kundalini Yoga Experience met Gurbatschan"  naar Ardennen 
 

   
 
Deze zomer wil ik je iets fantastisch aanbieden en wel de mogelijkheid om met mij een week naar 
de Ardennen te gaan voor een "Kundalini Yoga Experience met Gurbatschan!": een ontspannende, 
energievolle en verrijkende yogavakantie. 
Dit jaar is er ook de mogelijkheid te kiezen om alleen een weekend mee te doen. 
Gun jezelf een week/weekend waarin je op kunt laden, laten inspireren en tijd nemen voor jezelf. 
Lijkt het je niet heerlijk om eens alleen maar bezig zijn met balans vinden? 
 
De yogaweek staat helemaal in het teken van rust, balans en tijd voor jezelf. Gedurende 
verschillende workshops kijk ik samen met je naar hoe je zowel meditatie als yoga op een 
toegankelijke manier kunt toepassen in je dagelijkse leven. Terwijl we genieten van de prachtige 
omgeving en het heerlijke eten leer je hoe je meer rust, ontspanning en tijd voor jezelf kunt 
creëren. In het groene hart van de Ardennen in België verblijven we op een sfeervolle locatie 
in de omgeving van Erezée.  
 
Maak tussen de yogalessen door een wandeling in de prachtige omgeving, trek je terug in een van 
de open ruimtes van het huis of ontspan in de tuin. Ook het maken van uitstapjes en het 
bezoeken van plaatsen in de omgeving behoort tot de mogelijkheden. Deze week is geheel 
verzorgd inclusief heerlijke, uitsluitend vegetarische maaltijden. Na deze week ga je met nieuwe 
inzichten, inspiratie en energie weer naar huis.  
 
Het huis beschikt over 7 slaapkamers, 18 slaapplaatsen, 4 badkamers, 4 toiletten, 2 keukens, 5 
leefruimtes. Dit allemaal groot van opzet zodat wij genoeg ruimte hebben om yoga te beoefenen 
en leefruimte voor overdag hebben. Om het vrijstaande huis is een grote tuin waar we natuurlijk 
bij mooi weer kunnen zijn. 
 



  
 
Healthy food tijdens de "Kundalini Yoga Experience met Gurbatschan"
Naast yoga is voeding ook een belangrijk onderdeel van deze Zomer
Iedere dag maken we met elkaar,
vegetariër en heb levenslange ervaring in veg
voor het lichaam doet. Ik wil mensen in
koken. Mijn motto: eten moet een feestje zijn en tegelijkertijd het lichaam voeden. Back to basics, 
genieten, lekker en gezond eten met groenten in de hoofdrol. Kook je mee? Voel je overigens 
nooit verplicht. 
 
Wanneer Zomer & Meditatie week
of weekend vrijdag 9 augustus t/m maandag 12 augustus.
 
Programma 
Naast het yoga-meditatie programma is er voldoende tijd om een boek te lezen, van een massage 
te genieten, een wandeling te maken
 
Deelnameprijs per persoon: € 7
Aanbetaling € 250,- z.s.m. en resterende bedrag vóór 1 juli 2019)
 
Voor snelle beslissers € 747,- aanmelden vóór 20 januari 2019
 
Inclusief:  
* 7 overnachting en *12 dagdelen een
* 7x ontbijt, 7x lunch, 7x diner (vegetarische
* Drankjes zoals thee, koffie en diverse vruchtensappen
 
Exclusief 
* Vervoer 
* Reisverzekering 
* Annuleringsverzekering 
* Beddengoed en badlinnen 
* Yogamatje, deken, omslagdoek, kussentje
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Healthy food tijdens de "Kundalini Yoga Experience met Gurbatschan"
is voeding ook een belangrijk onderdeel van deze Zomer Yoga 

dag maken we met elkaar, en dus met veel liefde, heerlijke vegetarische 
ervaring in vegetarisch/ayurvedisch koken, ik weet wat voeding 

. Ik wil mensen inspireren en enthousiasmeren om gezond en lekker 
koken. Mijn motto: eten moet een feestje zijn en tegelijkertijd het lichaam voeden. Back to basics, 
genieten, lekker en gezond eten met groenten in de hoofdrol. Kook je mee? Voel je overigens 

week vrijdag 9 augustus t/m 16 augustus 2019
of weekend vrijdag 9 augustus t/m maandag 12 augustus. 

meditatie programma is er voldoende tijd om een boek te lezen, van een massage 
een wandeling te maken of een van de leuke dorpjes in de omgeving te verkennen

€ 797,- (hele week);  € 375,- (weekend) 
z.s.m. en resterende bedrag vóór 1 juli 2019) 

aanmelden vóór 20 januari 2019 

dagdelen een workshop  
(vegetarische maaltijden) 
diverse vruchtensappen 

* Yogamatje, deken, omslagdoek, kussentje 

Yogaspecialist Gurbatschan
 

Zielhorsterweg 85, 3813 ZX Amersfoort
Tel. 06-52882975 (liefst SMS / WhatsApp

e-mail: info@yoga-g.nl 

 

Healthy food tijdens de "Kundalini Yoga Experience met Gurbatschan"  
 & meditatie week. 

heerlijke vegetarische maaltijden. Ik ben 
, ik weet wat voeding 
gezond en lekker te 

koken. Mijn motto: eten moet een feestje zijn en tegelijkertijd het lichaam voeden. Back to basics, 
genieten, lekker en gezond eten met groenten in de hoofdrol. Kook je mee? Voel je overigens 

16 augustus 2019 

meditatie programma is er voldoende tijd om een boek te lezen, van een massage 
dorpjes in de omgeving te verkennen. 

Yogaspecialist Gurbatschan 

Zielhorsterweg 85, 3813 ZX Amersfoort 
iefst SMS / WhatsApp)  


