
¨ Het beste project waar jij aan mag werken ben jijzelf!¨

3 dagen Mindfulness

& Relax Retreat

Onder begeleiding van MBCT- & Lifestyle Coach MarieCke Fransen

reserveren via retreathetmontferland@gmail.com

of bel 06-46201851

Dag
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Driedaags Mindfulness & Relax Retreat
Vrijdag 22 november t/m Zondag 24 november 2019
Inclusief:
• 2x Overnachting
• 2x Ontbijt
• 2x Lunch
• 2x 3-gangen keuzediner ( vlees vis of vegetarisch)
• Gedurende de dagen water, thee en/of koffie
Speciale aanbiedingsprijs €429,- p.p.
(o.b.v. een gedeelde 2-persoonskamer, excl. boekingskosten à €17,50
p.p.)
Voor een upgrade naar een kamer met bubbelbad betaal je €10,- p.p.p.n
extra. Massages zijn mogelijk op aanvraag (niet bij prijs inbegrepen)Pro

of



Het Mindfulness & Relax retreat, een ware traktatie voor Mind, Body And Soul!
Actief aan je ontspanning werken, een traktatie voor je lichaam en geest!
Een ware beleving voor al je zintuigen. Kom in contact met je lichaam en geniet van de
mogelijkheden die de prachtige natuur je te bieden heeft. Om op te laden en weer met
nieuwe energie en inspiratie naar huis te gaan.

In deze drie dagen gaan we aan de slag met diverse ademhalingsoefeningen,
ontspanningstechnieken, mindfulness, yoga, fysieke ontspanning door inspanning en
wandelingen door het bos.
Voelen in plaats van denken, ervaren in plaats van uitvoeren… Echt leven in plaats van
simpelweg bestaan! Dat is waar dit weekend over gaat. Met je volledige aandacht en zonder
oordeel het moment ervaren.

Dat vergt oefening en discipline. Want hoe eenvoudig het ook lijkt, onze gedachten nemen ons
vaak genoeg weg van het hier en nu.
Door jezelf te trainen meer in het hier en nu, of te wel; mindfull in het leven te staan,
voorkom je dat alles zo aan je voorbij raast. Het helpt je te zijn in het moment, waardoor je
ook stabieler en gelukkiger in het leven komt te staan. Je krijgt weer grip en dat voelt goed.

Wij vinden dat het belangrijk is dat je een ontspannen weekend ervaart. Deelname is
vrijblijvend, je bent niet verplicht deel te nemen aan het gehele programma.

Programma:

Vrijdag 22 November

15.00 - 16.00 Aankomst & Check in
16.30 - 17.30 Kennismaking
18.30 - 20.30 Diner
21.00 - 21.30 Avond Yoga Nidra

Zaterdag 23 November

07.00 - 07.30 Ochtend Yoga
08.00 - 10.00 Ontbijt
10.00 - 10.45 Mindfulness inMotion Cardio Sweat Workout
11.15 - 12.15 Powerflow workout
12.20 - 12.50 Bodyscan & Adem
13.00 - 14.00 Lunch
14.30 - 16.00 Mindful Wandeling
16.45 - 18.00 Presentatie Stress, Gezondheid & Voeding
18.30 - 20.30 Diner
21.00 - 21.45 Avond Yoga Nidra

Zondag 24 November

07.00 - 07.30 Ochtend Yoga
08.00 - 10.00 Ontbijt
10.00 - 10.45 Mindfulness inMotion Cardio Workout Sweat
11.00 - 11.30 Powerflow Stretch & Kracht
11.45 - 12.30 Ademhaling & Bodyscan meditatie
13.00 - 14.00 Lunch
14.00 - 15.00 Mindfulness wandeling Hotel Het Montferland
15.00 - 16.00 Afsluiting en evaluatie Montferland 1, 7038 EB ZeddamPro
of


