5 Senses Retreat
Pilion

Verbind je zintuigen tijdens ons inspirerende
Yoga/Pilates retreat naar Pilion, Griekenland
en reset lichaam & geest.

1 – 8 JUNI 2018
(8 dagen/7 nachten)

Voel, zie, luister, ruik en proef. Bewust zijn en genieten op
een geweldige 5 senses retreat. Beleef een avontuurlijke en
gevarieerde reis naar Pilion op het vasteland van Griekenland
met ‘Precious Locations’ en ‘Pilates in Movement’. Tijdens dit
relax retreat gaan wij eerst 3 dagen zeilen naar onontgonnen
Trikeri, een visserseiland met uniek verblijf in een klooster.
Gevolgd door 5 dagen in een luxe Suites & SPA boutique hotel
met zwembad en dichtbij het strand.

Begeleid door Maritza Marbus
Gespecialiseerd Pilates & Yoga teacher &
oprichtster van ‘Pilates in Movement’
www.pilatesinmovement.nl
De dagelijkse pilates/yoga-sessies worden gegeven door
Maritza. Persoonlijke aandacht staat voorop zodat je
vanuit je eigen mogelijkheden tot jezelf kan komen.

Al beschikbaar voor:

€1950.00
incl. vlucht
en huurauto

Voor max. 8 volwassenen

MIS HET NIET!

Wat is inbegrepen bij deze reis:
•

Vluchten uitgevoerd door Transavia op luchthaven Volos

•

Transfer van luchthaven & een huurauto vanaf 3e dag

•

Dagelijkse yoga/pilates sessies met professional Maritza Marbus

•

2 nachten in een bijzonder klooster op het visserseiland Trikeri o.b.v.
2-persoonskamers

•

5 nachten in een luxe Suites & Spa boutique hotel o.b.v.
2-persoonskamers

•

Alle ontbijten, 4 authentiek Griekse diners en meerdere cocktails bij
zonsondergang

•

3 dagen zeilen op historisch houten zeilboot naar idyllische plekjes
(ook voor yoga)

•

Beleef & proef één volle dag van diverse Griekse culturele
activiteiten

Wat kan ik verwachten:
We reizen met een select gezelschap van max. 10 personen
(incl. begeleiding). Direct na aankomst in Pilion gaan we aan
boord van een historische zeilschip en varen we naar het
visserseiland Trikeri. Hier logeer je in een authentiek klooster
uit 1827; een sober onderkomen met een prachtig uitzicht. De
yoga/pilates sessies worden in de buitenlucht gehouden, nabij
het klooster of op een idyllisch strandje waar met de boot naar
toe gevaren wordt. Dineren doen wij bij de lokale taverna’s.
Na het zeilen halen we de huurauto’s op en logeren we 5
nachten in een luxe Suites & Spa boutique hotel (met sauna/
hammam/jacuzzi in de SPA en/of je kamer). Hier kun je
heerlijk genieten, wandelen of naar het strand. Maar óók in
de omgeving is genoeg te zien, proeven en te beleven, denk
aan de mysterieuze Metéora kloosters gebouwd op hoge
rotspartijen of het strand waar MamaMia is opgenomen.
En voor de Griekse cultuur is er tevens een Griekse dag met
verrassingen inbegrepen.

Voor meer informatie of het boeken van deze unieke
Retreat ga naar www.preciouslocations.com/pl_specials
of neem contact op met Segrun van Precious Locations:

 +31 6 51264069  Info@preciouslocations.com  www.preciouslocations.com
GET SOCIAL MET
PRECIOUS LOCATIONS

