
 

 

              

 

Retreat: Neutrala sinnet & Mindfulness 

 26 juni – 3 juli  2018  

Fördjupa din yoga i naturlig enkelhet 

I juni 2018 reser vi till Apulien och Valle d’Itria för att fördjupa vår yoga och 
uppleva det genuint lantliga Italien. Vi bor naturnära bland olivlundar, mandel- 
och fruktträd i närheten av ett andligt centrum.  

Den här yogiska veckan blir en upplevelse för dig som reser med oss för första gången och 
en djupare integrering för dig som återkommer. Du är med om transformerande meditationer 
med OMhealing och celestial communication och vi deltar i en tempelrit i ett indiskt 
Ashram. Vila vid poolen, eller under ett uråldrigt olivträd och njut av det genuint 
syditalienska vegetariska köket hemma på La Corte del Camedrio! Vi utforskar dalen och 
medeltida städer på charmiga vägar och tar oss till havet för att bada och njuta av solen. 

Sju dagars retreat för  nybör jare och vana  

Delat boende i rum för  två: 12680 kr  

Tillägg för  enkelrum 2700 kr  

I pr iset ingår : 

- Transporter T/R flygplats Brindisi  

- Exklusivt boende på La Corte del Camedrio med tillgång till pool 

-  La Corte del Camedrio serverar varje dag kärleksfullt hemlagad vegetarisk flerrättersmeny på närodlade 
råvaror.  



 

 

- Mediyoga varje morgon 

- Celestial Communication, rörelsemeditation till musik 

- En dag i Mindfulness 

- Upplevelse av Ashram och deltagandet i en uråldrig tempelrit 

- Om-Healing ledd av Fabio Squadrone, Reiki master 

- Heldagsutflykt med restaurangbesök till Ostuni – den vita staden, och havsbad 

- Utflykt till charmiga byn Cisternino och dess underbara marknad. Vegansk lunchupplevelse! 

Programpunkter kan tillkomma och falla bort med hänsyn till vädret och annat. 

Utöver retreatprogrammet kan du själv boka in på plats: 
- Hyra av cykel under veckan 
- Skjuts med bil 

- Ayurvedisk massage  
- Kobido – ansiktsmassagelyft   
- Shiatsu                                                                                                                                                                                                                           
- Reiki 

Flygresan ingår  ej i pr iset: Vi hoppas att ryanair  for tsätter  med sin direktlinje Stockholm- Br indisi. 
Alternativt med mellanlandning i Milano eller  Rom. 

Micaela Hettemark di Cagno (till höger) är ayurvedisk hälsorådgivare, lärare i mediyoga och researrangör. 
Felicia Thorell (till vänster) är fil.mag., terapeut och lärare i mediyoga. Vi uppmuntrar dig att läsa mer på 
bloggen och skriva till oss! www.yogaretreatpuglia.wordpress.com  stor iesandcolors@gmail.com 

Vi vill dela en upplevelse med dig, en upplevelse som blev grunden för vårt samarbete och som nu ligger 
oss varmt om hjärtat. Micaela tar dig in i sitt hemlands hjärta där hon delar med sig av sin livserfarenhet och 
introducerar dig i Ashram Bhole Baba, till vilken hon har en femtonårig personlig anknytning. Felicia leder 
dig mjukt och kärleksfullt in i din inre värld under passen och delar med sig av sina djupa yogiska och 
terapeutiska kunskaper. Du reser med en exklusiv personlig grupp om ca 10-12 deltagare. Vi ger dig med 
glädje allt det som en vanlig turistresa aldrig kan ge. 

Välkommen! 

Felicia Thorell & Micaela Hettemark di Cagno  

              


