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Yogaweek met Els 
Een week lang gezond genieten in een luxe villa, een natuurrijke
omgeving niet te ver van huis in een rustig dorpje 35 km onder
Charleroi. De villa heeft 10 luxe kamers met eigen badkamer, een
zwembad, sauna en stoombad en een rustige tuin. De ideale plek om
even helemaal los te komen van het dagelijks leven.    
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Yogaweek met Els 
Programma 
Vrijdag 16 juni
Aankomst
tussen 17.30 en 18.30 uur ben je van harte welkom in onze luxe privé villa. 
Marit onze vegan chef verwelkomt je met een drankje en welkomstsnack.
Als je geïnstalleerd bent in je kamer krijg je uitleg over het  programma en gaan we om 19.00 uur aan
tafel voor het diner.
 20.30 - 21.30 uur is er een  lichte yoga  met meditatie om je te  verbinden met jezelf,  de plek en de
groep. 

Zaterdag 17 juni
7.30 - 8 uur: Opstaan. Er staat een verse smoothie voor je klaar, wat olijven en wat los fruit en noten
9.00 - 9.30 uur: Mantra zingen, ademhaling en meditatie
9.30 - 11.00 uur: Yoga les  
11.30 - 12.30 uur: Brunch met warme en koude gerechten
12.30 - 17.00 uur: Vrije tijd (tussen 15.30 en 16.00 uur gezonde snack)
17.00 - 17.30 uur: Mantra zingen, ademhaling en meditatie
17.30 - 19.00 uur: Yoga les 
19.15 uur: Diner 
20.30 uur: Avond vrij te besteden

Zondag 18 juni
7.30 - 8 uur: Opstaan. Er staat een verse smoothie voor je klaar, wat olijven en wat los fruit en noten
9.00 - 9.30 uur: Mantra zingen, ademhaling en meditatie
9.30 - 11.00 uur: Yoga les
11.30 - 12.30 uur: Brunch met warme en koude gerechten  
12.30 - 17.00 uur: Stilte wandeling (tussen 16.30 en 17.00 uur gezonde snack)
17.00 - 17.30 uur: Mantra zingen, ademhaling en meditatie
17.30 - 19.00 uur: Yoga les 
19.15 uur: Diner 
20.30 uur: Avond vrij te besteden

 



Yogaweek met Els 
Programma  vervolg

Maandag 19 juni
7.30 - 8 uur: Opstaan. Er staat een verse smoothie voor je klaar, wat olijven en wat los fruit en noten
9.00 - 9.30 uur: Mantra zingen, ademhaling en meditatie
9.30 - 11.00 uur: Yoga les
11.30 - 12.30 uur: Brunch met warme en koude gerechten 
12.30 - 17.00 uur: Vrije tijd (tussen 15.30 en 16.00 uur gezonde snack)
17.00 - 17.30 uur: Mantra zingen, ademhaling en meditatie
17.30 - 19.00 uur: Yoga les 
19.15 uur: Diner 
20.30 uur: Avond vrij te besteden

Dinsdag 20 juni
7.30 - 8 uur: Opstaan. Er staat een verse smoothie voor je klaar, wat olijven en wat los fruit en noten
9.00 - 9.30 uur: Mantra zingen, ademhaling en meditatie
9.30 - 11.00 uur: Yoga les
11.30 - 12.30 uur: Brunch met warme en koude gerechten 
13.45 - 17.00 uur: Bezoek aan grotten van Neptunus in Couvin (optioneel op eigen kosten) 
17.00 - 17.30 uur: Mantra zingen, ademhaling en meditatie
17.30 - 19.00 uur: Yoga les 
19.15 uur: Diner 
20.30 uur: Avond vrij te besteden

Woensdag 21 juni 
7.30 - 8 uur: Opstaan. Er staat een verse smoothie voor je klaar, wat olijven en wat los fruit en noten
9.00 - 9.30 uur: Mantra zingen, ademhaling en meditatie
9.30 - 11.00 uur: Yoga les
11.30 - 12.30 uur: Brunch met warme en koude gerechten  
12.30 - 17.00 uur: Vrije tijd (tussen 15.30 en 16.00 uur gezonde snack)
17.00 - 17.30 uur: Mantra zingen, ademhaling en meditatie
17.30 - 19.00 uur: Yoga les 
19.15 uur: Diner 
20.30 uur: Avond vrij te besteden 



Yogaweek met Els 
Programma  vervolg

Donderdag 22 juni
7.30 - 8 uur: Opstaan. Er staat een verse smoothie voor je klaar, wat olijven en wat los fruit en noten
9.00 - 9.30 uur: Mantra zingen, ademhaling en meditatie
9.30 - 11.00 uur: Yoga les
11.30 - 12.30 uur: Brunch met warme en koude gerechten 
12.30 - 17.00 uur: Bezoek aan Chimay (optioneel op eigen kosten)
17.00 - 17.30 uur: Mantra zingen, ademhaling en meditatie
17.30 - 19.00 uur: Yoga les en afsluiting van de week 
19.15 uur: Diner 
20.30 uur: Avond vrij te besteden

Vrijdag 23 juni
7.30 -8.30 uur: Ontbijt 
8.30 - 9.30 uur: Opruimen en inpakken. Vertrek voor 10 uur
Late check-out is niet mogelijk omdat het huis die dag weer bezet is.

Extra informatie:
*Gedurende de hele week onbeperkte kruidenthee en water, verse gember/muntthee
*Bij de brunch en 's middags is er voor de liefhebbers koffie of granenkoffie met plantaardige melk
*Tijdens deze week wordt er geen alcohol geschonken, niet roken in of bij het huis
*GSM-Detox - je even helemaal terugtrekken uit de wereld en je telefoon op stil zetten geeft rust.
Spreek met jezelf af dat je 1 x per dag even kijkt of er dringende oproepen zijn. Voor de rest kan je
telefoon best een weekje zonder jouw, kun jij ook een weekje zonder telefoon?  

Niet vergeten zelf mee te nemen:
Een yoga mat, kussen en deken of badlaken
Een badlaken voor de sauna en het zwembad 
Wandelschoenen
Kleding voor grotbezoek  
Badkleding voor het zwembad en buiten te zonnen op de ligbedden
Slippers voor binnen en buiten 

 



Yogaweek met Els 
Zelf meenemen (vervolg):
Zonnebrandcrème 
Prikweg of iets tegen insectenbeten 
Tekentang en hoge sokken en lange broek voor tijdens wandelingen
Identiteitsbewijs en ziektekosten verzekeringspas
Contant (zak)geld voor fooien, entreegelden en reiskosten onderling te verrekenen

Prijzen:
7 nachten in een tweepersoonskamer incl. alle yoga lessen, bio vegan maaltijden en dranken. 
Onbeperkt gebruik van wellness en gezelschapsspelen. Incl. bedlinnen en handdoeken.  

Een tweepersoonskamer (2x1 pers. bedden) met eigen badkamer samen met je reisgenoot 
€1589 p.p.
Een tweepersoonskamer (2x1 pers. bedden) met eigen badkamer op indeling met een andere
deelneemster/deelnemer van eigen geslacht.  €1589 p.p.
Een tweepersoonskamer ( 2x1 pers. bedden) en eigen badkamer voor alleengebruik € 1589 plus
éénpersoonskamertoeslag van €326. 

Niet inbegrepen in de prijs:
*De reis van en naar de accommodatie
*Reiskosten ter plaatse 
*Annuleringsverzekering en reisverzekering (zelf af te sluiten)
*Excursies en entreegelden
*Fooi voor de kok en andere persoonlijke uitgaven  



Yogaweek met Els 
Reisinformatie:
Carpoolen is mogelijk. Wil je samen reizen met een andere deelnemer laat het me weten, zodat ik jullie
met elkaar in contact kan brengen. 
De trein rijdt van Rotterdam CS naar Charleroi Sud in 2:57 uur met 1 overstap vanaf € 79 retour
(prijzen dec. 2022) Van Charleroi naar Froidchapelle rijdt een bus in 1:24 uur voor €4 enkele reis.
Als je in Froidchapelle aankomt met de bus kan ik je komen ophalen. 

Reis- en annuleringsvoorwaarden: 

De yogaweek kan na boeking niet meer kosteloos geannuleerd worden. Sluit daarom bij boeking
meteen zelf een reis- en annuleringsverzekering af. 
Bij boeking betaal je binnen 1 week het totale bedrag.

Als je om dringende redenen moet annuleren probeer dan een andere deelnemer te vinden die jouw
plaats in kan nemen. Als dat niet lukt dan is het niet mogelijk om de annulering te restitueren. Daarom
is het erg belangrijk dat je zelf een annuleringsverzekering afsluit. 
Je hoort uiterlijk 6 weken voor aanvang of de week definitief door kan gaan. Als de week niet door kan
gaan vanwege onvoldoende deelnemers of door annulering van mijn kant dan krijg je het betaalde
bedrag terug. 

Yoga Domburg kan de overeenkomst vóór aanvang van de  yogaweek opzeggen en de  deelnemer
alle voor de  week betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn:
a) ingeval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimumaantal  en de  deelnemer van de
opzegging in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk 21
dagen voor aanvang van de reis.

b) ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone
omstandigheden.

 



Yogaweek met Els 
Terugbetaling betaalde bedragen 
In de bovenstaande gevallen betaalt Yoga Domburg reeds ontvangen bedragen onverwijld en uiterlijk
binnen 14 dagen terug. Niet vergoed worden kosten die door de deelnemer zijn gemaakt voor
diensten die buiten de prijs van de yogaweek vallen zoals inentingen, aanschaf materiaal,
verzekeringen en indien niet bij de yogaweek inbegrepen de reis, tickets, accommodatie, e.d..
 
Beëindiging door toedoen van de deelnemer:
Ingeval de deelnemer niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien door of namens de
deelnemer onjuiste of onvolledige informatie over ervaring, vaardigheden, lichamelijke of geestelijke
gesteldheid of andere relevante onderwerpen wordt opgegeven, heeft Yoga Domburg het recht de
overeenkomst te beëindigen. Dit laat andere rechten van Yoga Domburg onverlet.

Voorkeuren:
Indien de deelnemer bepaalde voorkeuren voor of bij het aangaan van de overeenkomst kenbaar
maakt, kunnen er slechts rechten aan worden ontleend voor zover deze voorkeuren als bijzondere
wens zijn geaccepteerd via een schriftelijke toezegging van Yoga Domburg dat de voorkeur zal
worden ingewilligd. De enkele vermelding als voorkeur op de boekingsbevestiging is hiertoe
onvoldoende.

Programmawijzigingen:
Yoga Domburg behoudt zich het recht voor om het programma aan te passen en ingeplande
uitstapjes te annuleren of te wijzigen.  Dit geldt niet voor de yogalessen en de maaltijden, tenzij  na
voorafgaand overleg goedgekeurd door de deelnemers en betrokken partijen.

 

 



De lessen vinden plaats in de villa of in de tuin van de villa.
Iedereen neemt zijn eigen yogamat en groot badlaken mee voor de yogales. 
Bij gezondheidsklachten kun je mij benaderen via 06-50911013 om de mogelijkheden  voor
deelname te bespreken.
Ik behoud me het recht voor om mensen die griepklachten vertonen, alcohol hebben genuttigd
voorafgaande aan de les, of andere zwaarwegende redenen die een gevaar vormen voor de groep
of de deelnemer zelf, de toegang tot de les te ontzeggen. 

Prijswijziging:
Als de verhuurder van het huis de energiekosten tussentijds verhoogd of als er andere onverwachte
prijswijzigingen zijn, dan ben ik genoodzaakt deze door te berekenen en krijg je nog een extra factuur
voor deze kosten. 
 
Yoga Domburg behoudt zich het recht voor om met betrekking tot reeds aangegane overeenkomsten
tot 20 dagen vóór de dag van vertrek het bedrag van de yogaweek te verhogen als gevolg van
prijswijzigingen in kosten van brandstof, voeding of andere energiebronnen en/of belastingen of
vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de yogaweek betrokken derden. 

Beëindiging door deelnemer:
Indien de verhoging meer dan 8% van de reissom bedraagt, heeft de deelnemer het recht de
overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft de deelnemer recht op onverwijlde terugbetaling van
de betaalde bedragen. Yoga Domburg stelt de deelnemer een redelijke termijn waarbinnen de
deelnemer schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de overeenkomst beëindigt. Wordt de
overeenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de prijsverhoging als aanvaard en
vervalt het recht op beëindiging.

Richtlijnen die Yoga Domburg stelt tijdens de retreat: 

Yogaweek met Els 


