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Vrijdag 22 juni - zondag 24 juni
 Yoga  Ayurvedische maaltijden  Ayurvedische kookworkshop • • • •

Geniet 3 dagen lang van tijd en aandacht voor jezelf, yogalessen, 
smaakvolle vegetarische maaltijden en een inspirerende kookworkshop

     

SukhaTexel Schilderweg 208a 1792 CK Oudeschild Texel
Yogalessen: Ellen (CoachingYoga)

Ayurvedische kookworkshop: Marielle (Sukha)
  

Inschrijving
Meer informatie en/of opgave: www.coachingyoga.nl 

of bel met CoachingYoga: 0625296844

Yoga
Weekend 

Texel
Yoga

Weekend 
Texel20182018



Prijzen per persoon
Tweepersoonskamer:  € 369,-

 Yurt (4 personen): € 329,-

Inclusief
2 nachten gedeelde kamer/Yurt, 
2x Ayurvedisch ontbijt/brunch, 

2x Ayurvedisch en vegetarisch diner, 
Ayurvedische kookworkshop (Marielle/Sukha), 
4x (Hatha/Yin) yogales (Ellen/CoachingYoga), 

toeristenbelasting, 
opgemaakt bed, 

handdoeken. 

Exclusief: Vervoer naar en op Texel.

Inschrijving
Voor meer informatie en/of opgave kun je 

gebruik maken van het inschrijfformulier op 
coachingyoga.nl of bel met CoachingYoga: 

0625296844. 

Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvang 
je een factuur voor deelname. 

Je inschrijving wordt geannuleerd indien het 
factuurbedrag niet binnen 2 weken na 

factuurdatum is bijgeschreven. 

Restitutie van inschrijfgeld is niet mogelijk. 
Indeplaatsstelling is toegestaan, in overleg.

Minimaal 6, maximaal 12 deelnemers.
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Locatie 
SukhaTexel 

Schilderweg 208a 1792 CK  Oudeschild Texel
www.sukhatexel.nl

Yogaweekend Texel
Vrijdag 22 juni (14.00 uur) t/m 

zondag 24 juni (12.00 uur) 2018
 

Yoga, Ayurvedische 
maaltijden,  Ayurvedische 

kookworkshop 

Geniet 3 dagen lang van tijd en aandacht voor 
jezelf, yogalessen, smaakvolle vegetarische 

maaltijden en een inspirerende kookworkshop op 
zaterdagmiddag. Tussendoor is er voldoende tijd 
om lekker uit te waaien aan het strand of op de 

dijk, een wandeling te maken in het aangrenzende 
natuurgebied de Hogeberg, jezelf met een boek te 
nestelen in tuin of hangstoel, of misschien wel een 

terrasje te pakken in het havenplaatsje 
Oudeschild.
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