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Yoga retraite aan zee  
12-14 juni 2020 
 
  

Een heel weekend, helemaal voor jezelf… 
 

…met fijne hatha yogalessen, yoga nidra en meditatie, heerlijk 
vegetarisch eten en een creatieve workshop. 

Logeren in een prachtig landhuis, op loopafstand van het strand. 
Luxe, mooi ingerichte tweepersoonskamers met goede bedden, 

een ruime yogastudio, gezellige woonkamer en een 
binnenzwembad met sauna. 

Ga je ook mee? Je bent van harte welkom!  
 

Hartelijke groet, Manon 
 

De ingrediënten 
 
• Fijne, toegankelijke hatha yogalessen, yoga nidra en 

meditatie 
• Alle ruimte om jezelf te zijn en tot rust te komen 
• Geheel verzorgd: heerlijke vegetarische maaltijden en 

gezonde, lekkere tussendoortjes. Onbeperkt koffie, thee en 
smaakwater 

• Mooie tweepersoonskamers met goede bedden 
• Sauna en verwarmd binnenzwembad 
• De zee, het strand en het gezellige Domburg op loopafstand 
• Workshop door Desiree, beeldend kunstenaar 
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Het programma (wijzigingen voorbehouden) 
 
Vrijdag 
Aankomst vanaf 15.00 uur. Even rustig ‘landen’ onder het genot van een kopje thee/koffie met 
iets lekkers. Yogales en yoga nidra om 17.00 uur. Daarna samen dineren. De rest van de avond 
tijd voor jezelf: relaxen op de bank of nog even de sauna of het zwembad in. Of lekker vroeg je 
bedje in. 
 
Zaterdag 
We beginnen de dag in stilte en met een vroege yogales. Daarna een heerlijk uitgebreid ontbijt. 
Voor of na de lunch kun je meedoen aan een creatieve workshop. In de ochtend of middag is er 
ook tijd voor jezelf: om bijvoorbeeld te wandelen, te luieren, naar zee te gaan of het gezellige 
Domburg te bezoeken. Een rondje sauna of een duik in het zwembad kan natuurlijk ook. Ook 
vanavond een yogales om 17.00 uur en daarna gezellig samen eten. De avond voor jezelf.   
 
Zondag 
Voor de (zeer) vroege vogels: meditatie en zonnegroeten bij zonsopgang. Wil je liever nog iets 
langer blijven liggen, dan is er ook nog een yogales later op de ochtend. Gezamenlijk ontbijt. Je 
hebt nog de rest van de ochtend om te genieten van de omgeving of om te relaxen in en om het 
huis en de tuin. Na de lunch, tijd om rustig weer in te pakken. Einde yogaweekend om 15.00 uur.  

 

Over de locatie 
 
Het Yogabee retreat centre is een mooi en modern 
verbouwd landhuis net buiten Domburg (Zeeland). Het is voorzien 
van alle luxe: een ruime yogastudio, verwarmd binnenzwembad, 
sauna, een grote leefkeuken en een gezellige woonkamer. Het huis 
is omringd door weilanden en het strand en Domburg liggen ligt op 
loopafstand. 
 
Er zijn voor de deelnemers 6 tweepersoonskamers met moderne 
bedden (eenpersoons boxspings) die uit elkaar geplaatst kunnen 
worden. Een deel van de kamers heeft een eigen badkamer. De 
andere kamers delen met maximaal twee kamers één badkamer. 
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Kosten per persoon 
 

• Tweepersoonskamer met eigen badkamer met douche en vrijstaand bad € 475  
• Tweepersoonskamer met eigen badkamer met douche € 450 
• Tweepersoonskamer met gedeelde badkamer (2 kamers delen 1 aangrenzende badkamer) € 425 
• Tweepersoonskamer met gedeelde badkamer op de gang € 400 
• (Driepersoonskamer op aanvraag) 

 
Bovenstaande prijzen zijn prijzen per persoon. Kom je alleen, dan deel je de kamer met iemand van 
hetzelfde geslacht. 

 

Inschrijven 
 
1. Mail of what’s app me en dan laat ik je 
weten of er plaats is.  
 
2. Inschrijven: print het inschrijfformulier uit 
en vul het in. Kruis aan dat je de algemene 
voorwaarden (zie sentiyoga.nl) accepteert. 
Scan of fotografeer het ondertekende 
formulier en mail het naar 
retraite@sentiyoga.nl. Of per post: Senti 
Yoga / Poststraat 5 /4791 AC / Klundert. 
 
3. Zodra ik jouw formulier heb ontvangen en 
er is beschikbaarheid, is je plekje 
gereserveerd (optie). De boeking is definitief 
als je van mij de bevestiging hebt ontvangen 
én je de aanbetaling van € 100 per persoon 
hebt voldaan.  
 

Inclusief/exclusief 
 
Inclusief 

• 2 overnachtingen in een luxe 
tweepersoonskamer  
(incl. opgemaakte bedden + 
handdoeken) 

• 2x ontbijt, 2x lunch, 2x diner 
(vegetarisch) 

• Lekkere, gezonde tussendoortjes  
• Onbeperkt thee, koffie en 

smaakwater 
• Gebruik van sauna en 

binnenzwembad 
• 4x yogales (incl. yoga nidra) 
• Matjes, kussens, dekens  zijn 

aanwezig 
• 1x vroege vogel-meditatie en 

zonnegroeten  
• 1x creatieve workshop  
• Btw 

 
Exclusief  

• Toeristenbelasting (€ 2,- p.p.p.n.) 
• Vervoer van/naar Yogabee 
• Reis- en/of 

annuleringsverzekering 
• Frisdrank/alcoholische drankjes 

(tegen meerprijs verkrijgbaar) 
 

Voor vragen: mail, what’s app of bel mij gerust! 
 
Manon den Otter: retraite@sentiyoga.nl / 06 53 77 86 36 


