
Yoga Week 
  

Yoga weekend 
7 t/m 9 juni 2019 

Tijd voor jezelf!  
 

Een heerlijk weekend vol yoga, lekker eten en ontspannen op 
een prachtige plek midden in de bossen.  

Dompel je onder in al het moois dat yoga je te bieden heeft.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Locatie 

B&B De witte Raaf, compagnonsweg 56, Ravenswoud (Appelscha) 
 

https://boerderijyoga.nl/bb-de-witte-raaf/bb/


Programma  

Vrijdag 7 Juni 2019 

 

▪ 16:30 aankomst 

▪ Soep en salade 

▪ Yoga Nidra - The Cacao Experience:  

                  Een bijzondere nidra met spirituele cacao.  

                 Open your senses!  

 

Zaterdag 8 juni 2019 

▪  Ochtend meditatie  

▪  Ontbijt  

▪  Vinyasa Flow Yoga - Let the energy free!  

▪  Vrije tijd 

        Heerlijk wandelen in de omgeving of chillen in de tuin  

▪         Workshop Body Care (facultatief) 

        Maak een heerlijke body scrub en crème geheel op natuurlijke basis 

▪  Yin Yoga -  Verstillen na een lange dag  

▪  Vegetarische maaltijd 

▪  Avond meditatie  

Zondag 9 juni 2019  

 

▪  Pinkster Ontbijt 

▪  Vinyasa Flow Yoga - You’re just one flow away from a good mood!  

▪  Thee met lekkers 

▪  12:30 Afsluiting 

 

 

 

Programma onder voorbehoud 



Verzorging & kosten 

Dit weekend is inclusief: : 

✓ 2 overnachtingen (+bedlinnen en handdoeken) 

✓ Alle maaltijden: 2x ontbijt, 2x lunch en 2x avondeten, alles vegetarisch 

✓ Onbeperkt koffie, thee en water  

✓ Yogalessen, workshops en meditaties 

 

Kosten 

Dit Yoga weekend kost €225 voor een meerpersoons kamer (losse bedden) of €255 voor een 1 

persoonskamer (2 beschikbaar). Er is plek voor maximaal 8 personen en bij 6 personen gaat het 

weekend door.  Geef je op via de volgende link en reserveer jouw plek voor dit unieke weekend.  

Vragen?  Meer informatie via: info@vibeyoga.nl 

 

Docenten  

Bea Visser 

Eigenaar van Vibe Yoga. Een veelzijdige docent met passie voor flow! Opgeleid 

als Vinyasa docent aangevuld met opleidingen in Yin yoga en Yoga nidra. Dit 

maakt Bea een inspirerende docente die met enthousiasme jou van de ene naar 

de andere yoga les laat bewegen.  

 

Annoesjka Smit 

Al jaren gefascineerd door natuurlijk producten zowel op gebied van voeding als 

verzorging van je lichaam. Met een opleiding tot kruidgeneeskundige en een passie 

voor koken is zij de perfecte gastvrouw tijdens dit weekend.  

 

https://goo.gl/forms/lRzbcwXlSOWfSACq2
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