Vinter - brrrr – res med
oss hitta sommaren på
vackra Fuerteventura ”Feelgood” 😊
Mjukträna lite extra för en starkare
kropp och själ. Slappna av vid
poolen, skratta och ha kul!
Välkommen till fina Corralejo, en
liten stad/fiskeläge på norra
Fuerteventura . 28/1 – 4/2 2020

Gemenskap och glädje!
Träffa nya och gamla) vänner. På morgonen och
- Mars
eftermiddagen
har2018
vi sköna effektiva träningspass med
omtyckta ChiBall (Qigong, Yoga, Pilates med mjuk
aromaboll) och Qigong. På förmiddagen håller vi
workshops med lättare träning med gummiband. Tema
för workshops; Hållning, träna mjukt och effektivt,
powerwalks eller promenader. Varför massage?
Stretchprogram och avslappning. Vi kommer också att
göra en bussutflykt över hela ön med trevliga inslag.
Spontana utflykter och aktiviteter. Ha roligt, koppla av.
I priset 15550 kr:










Flyg t o r Fuerteventura, transfer t o r hotell
Del i delat dubbelrum – tillägg för enkelrum
Ställd resegaranti, skatter och bagage
Välkomstdrink
Frukost och middag
Chiball och Qigong (ca 12 pass), + workshops
med mera träning (ca 3 st) och föredrag enl
program. Promenader, umgänge, bara vara...ev
vinprovning. Och hotellets träningstillfällen.
En dagsutflykt med buss runt ön
Anmälningsavgift 2000kr fyra första anmälda får
en behandling av Christina. De nästa fyra får en
ChiBoll. Anmäl dig fort men senast 15 augusti.
Begränsat antal platser. Min 10 pers. Anmälan till
mig i första hand. Teknisk arrangör är Ving.

För första anmälan och frågor om arrangemanget ring
el maila mig; Karin Roosvall tel: 073-993 5727
karin@endorfinen.se

Barceló Corralejo Bay är ett modernt hotell där man
bor bra och har nära till allt. Härifrån är det
gångavstånd till både Corralejo, stranden och
shoppingcentret Las Palmeras. Hotellet har en stor
trädgård med barer och poolområde med två pooler.
Underhållning flera kvällar i veckan. Här finns även ett
fint Spa och Gym. Det massor med andra aktiviteter att
sysselsätta sig med t.ex: vattengymnastik, stretching,
dansklasser, pilates och Tai Chi.
Vi som är med dig och leder dig denna vecka är:
Karin Roosvall, Endorfinen (och 1.6klubben)
Stresshantering, friskvård och ICC-coach.Instruktör
i:ChiYoPi, ChiBall, Pilates,Qigong och Mindfulness Karin

har haft ett 50-tal liknande resor
Christina Lesley, Friskvård, massage/hudterapeft.

Varmt
Välkomna!

