
Välkommen att följa med på en underbar yogaresa till  
Mallorca och njut av yoga, meditation, tystnad, vandring och 
sagolik vegetarisk mat som lagas av vår alldeles egna under-
bara kock som får magen att jubla. En resa som vill väcka livs-
kraften, ge näring till hjärtats längtan och inspirera dig till att 
finna klarhet i sinne och ett lugn i hjärtat för att du skall må 
ditt bästa jag.

En möjlighet att fördjupa din yoga i en mindre grupp med 
vackra själar. En gemenskap som alltid blir så vacker.

Nya härliga insikter landar när du vistas på denna magiska 
plats. Du bjuds på både flödande yogaklasser och mer åter-
hämtande, yin och restorativeyoga klasser med avslutande 
meditationer samt yoga nidra. Vi har en hel ”finca” för oss själ-
va som en liten mindre gård, rummen är enkla, det är sådär ge-
mytligt och vackert.Vi yogar och mediterar varje morgon och 
eftermiddag utomhus. Vi kommer göra en underbar vandring 
till toppen av Sierra de Tramuntana för att uppleva en magisk 
soluppgång och morgon meditation. 

Du bjuds på magiska stunder, djupa andetag som fyller dig 
med kraft, ny energi och du får med dig fina minnen hem.  
En resa som jag längtar att få dela med dig.
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Mer info
0733-441308     info@shriyoga.se     SHRIYOGA.SE

Praktisk info:
När: 30 Maj - 5 Juni
Plats: Son Penyaflor Mallorca nära den lilla staden Alaro
Pris: 11.000:- för del i dubbelrum 12.500:- för enkel rum  
endast 2 stycken. Det finns ett tre bädds rum med en dubbel 
säng och en enkelsäng och det är två rum 10.500:-/person
Vad ingår: 6 nätter på Son Penyaflor.
Middag första dagen och frukost sista dagen. Övriga dagar 
frukost,lunch och middag. Magisk vegetarisk mat. En här-
lig vandring upp till toppen av Sierra de Tramuntanaför att 
uppleva en magisk soluppgång. 12 yogaklasser/meditation

Tillägg:
Transfer till och från Son Penyaflor. 
Flyg t/r Palma
För att säkra din plats betalas en 
handpenning på 3000:-
efter att du fått bekräftelse från mig. 
Handpenning återbetalas ej. 

Begränsat med platser

Hoppas du vill följa med till  
denna vackra bergsby.

Yoga kram / Magdalena


