
 EN RIKTIG BOOST HELG   
 

VARMT VÄLKOMNA TILL 
VILLA LUGN & RO 

	
	

En helg med yoga ,vandring, fylla lungorna med skön 
havsluft,renande drinkar,glad mat,egen vård och omtanke 

och en stunds reflektion. 
 

När: 28/5 – 29/5  
Du kan välja att deltaga endast lördag och söndag 

alt.komma på fredagen alt. bara lördagen. 
Plats: Villa Lugn & Ro Bohus Malmön 

Tid: Startar lördag kl.9.00 avslutar 16.00 på söndag 
Investering: Olika alternativ mer info nedan 

 
Begränsat antal deltagare. 

 



Preliminärt schema: 
Fredag 
17.00 Välkomst drink 
18.30 Lite mat 
20.30 – 21.30 Andning,mjuka god natt yoga rörelser och 
Meditation 
 
Lördag 
7.45 Vandring för dig som vill och gillar att vara uppe 
tidigt.Gott te för hjärtat. 
8.30 Morgon boost drink.Frukost PALEO inspirerat finns 
om man behöver något i magen. 
9.00-10.15 Morgon yoga 
Efter yogan finns möjlighet att äta lite istället för innan. 
13.15 Lunch 
14.30 Vandring om man vill alt. ta hand om mig själv 
stund. 
15.45 -17.00 Yoga lite mer flödande samt lite grunder och 
lite djupdykning i vissa vanliga yogapositioner för att göra 
dem så säkra som möjligt och för mer prana flowJ 
17.00 – 17.15 Serveras en boostande drink 
17.30 -18.45 Yin yoga med avslut i yoga nidra en djup 
avslappning samt introduktion till meditation 
19.30 Middag 
 
söndag 
7.30 Andnings övning i naturen 
8.00 Gott te för hjärtat 
8.15-9.30 Morgon yoga 
9.45 Frukost PALEO inspirerat 
11.00-12.15 Promenera och andas havsluft – några 
andnings och yogaövningar ute i naturen och boost 
bollarna och drinken finns nerpackat 
12.30 PALEO inspirerad lunch 
14.30 – 16.00 Avslutar dagen med yoga,meditation djup 
avslappning och reflektion över vistelsen samt 
utvärdering 



 
Investering: 
Fredag – Söndag 
2500:- Du kan komma på fredagen och då erbjuds en kvälls 
meditation samt mjuka god natt yogarörelser. På fredag kväll 
erbjuds en gemensam måltid för den som vill. Tillkommer 150:- 
Flera olika yogapass sedan under lördag och söndag där alla kan 
deltaga både nybörjare och tidigare yogis, meditation, tänkvärda 
stunder, boende, vandringar, sängkläder, boostande drinkar. Flera 
boende alternativ så först till kvarn.4 
bäddsrum,dubbelrum,enkelrum. 
 
Lördag – söndag 
2200:- 
Inkl se ovan 
 
Lördag 
1500:- 
En riktigt boostande dag med god mat och sköna stunder,yoga och 
meditation. 
 
Anmälan till: 
Maria Tomar 
info@villalugnro.se 
www.villalugnro.se 
Telefon:0708-620385 
 
Om Magdalena: 
Magdalena Lagerström som kommer vara din yogalärare under vistelsen har 
lång erfarenhet att undervisa. Driver företaget SHRI Yoga i Alingsås.! 
Certifierad Yogalärare RYT 500  ISHTA yoga samt utbildad inom Anusarayoga 
men formar sina klasser med inspiration från många olika typer av yoga. 
Certifierad! Barnyogalärare och Certifierad Coach ICF samt utbildad 
Andningsinstruktör, ISHTA Yin Yoga, ISHTA Restorativeyoga,Skonsamma 
sekvenser,Terupetiskyoga,privata studier med många stora lärare 
mm..!Jobbar också med Företagsyoga – Privat yoga – Yoga i skolan - Yoga inom 
idrotten.Läs mer på:www.shriyoga.se 

 


