
Yogaweek @ La Miana
YOU’RE INVITED TO A

9 T/M 16 JUNI 2018 | SANT JAUME DE LLIERCA | SPANJE

Wil jij een magische week beleven waarin je de drukte achter je kunt 

laten en je even helemaal tot jezelf  kunt komen? Ga met ons mee 

naar het prachtige landgoed La Miana in het noorden van Spanje 

voor een week vol ontspannende en inspirerende yoga en meditatie 

workshops en kom heerlijk zen terug met nieuwe energie en kracht!

De week staat in het teken van ontspanning, stilstaan en genie-

ten. Opnieuw contact maken met jezelf  en (her)ontdekken wat 

jou maakt tot wie jij bent. Met liefde en compassie naar jezelf  en 

de wereld mogen kijken en mogen ontdekken dat alles al in jou 

aanwezig is. 

En uiteraard is het ook gewoon genieten. Van het uitzicht, de rust,

de gezelligheid en het heerlijke eten dat met liefde en verse ingre-

diënten wordt gemaakt. Op het landgoed heb je alle ruimte om te 

doen waar jij behoefte aan hebt. Je bent geheel vrij om wel of  niet 

mee te doen aan de workshops. Niks moet, alles mag! 

Het is jóuw week. 

DE PLEK
La Miana ligt op een zuidelijke helling in de uitlopers van de Spaan-

se Pyreneeën. Midden in een eeuwenoud natuur- en stiltegebied 

met alleen onverharde wegen en paden. Dichter bij de natuur kun je 

niet komen. Maar ook Middeleeuwse dorpen als Besalú met schat-

ten uit de Oudheid en de Romeinse tijd liggen in de buurt. 

PROGRAMMA
Elke dag zijn er twee yoga- of  meditatieworkshops van één, 

anderhalf  of  twee uur, behalve op woensdag. Dan heb je de middag 

‘vrij’ met alleen een yoga ochtend start. Tijdens de week zullen we 

steeds een beetje meer verdiepen. We bieden yogaworkshops met 

aandacht voor asana’s (yogahoudingen), pranayama (ademhaling), 

concentratie en meditatie. Het zal per workshop verschillen waar 

de nadruk meer op ligt, soms op ontspanning, soms op kracht en 

conditie. We gaan ook op ontdekking met wat bijvoorbeeld muziek 

kan doen. En natuurlijk is er volop tijd voor het alleen of  samen 

ontdekken van de prachtige omgeving of  gewoon lekker niets doen.

€ 895 of boek vóór 1 februari en betaal € 825

GA JE MEE? 
Word je blij van de gedachte met ons mee te gaan? Meld je dan aan via mail of  bel ons vrijblijvend 

voor wat meer informatie of  om kennis te maken!
Isabel (06-54787688, post@ysabel.nl) en Babs (06-18304774, babs@yoga-love.nl)



meets

KOSTEN
De prijs voor deze week is € 895. Snelle beslissers ontvangen € 70 

vroegboekkorting en betalen dus € 825 als je je aanmeldt en een 

aanbetaling doet vóór 1 februari 2018!

Inclusief:
• Zeven overnachtingen op landgoed La Miana met een gedeelde  

   kamer (2 of  3) en badkamer*

• Ontbijt, lunch en diner (ook op de aankomst- en vertrekdagen                           

   afhankelijk van jouw vlucht)

• Koffie, thee en water gedurende de dag

• Minimaal twaalf  workshops van één tot twee uur

• Een uur individuele (yoga) coaching per persoon (in overleg    

   plannen we een moment)

• Zwembad met fantastisch uitzicht 

Exclusief: 
• Reiskosten (vlucht naar Girona of  Barcelona en bus of  autohuur  

   naar La Miana)

• Reis- en annuleringsverzekering (verplicht)

• Overige drankjes tussen de maaltijden door

• Maaltijden of  drankjes buiten de locatie

• Het huren van bijvoorbeeld een mountainbike of schildermateriaal

* We weten uit ervaring dat de kamers op La Miana ruim en prettig 

zijn opgezet (en geen stapelbedden), waardoor je toch een eigen 

plek voor jezelf  creëert. Een eigen kamer is ook mogelijk tegen een 

meerprijs van € 77 voor de hele week, dit aantal is wel beperkt. 

Als je een kamer met een specifieke persoon wilt delen, geef  dat 

dan aan bij je aanmelding.

PRAKTISCHE ZAKEN
De yogalessen zijn in het Nederlands. Enige ervaring met een vorm 

van yoga is prettig. De reis gaat door bij minimaal zes deelnemers.

Na aanmelding ontvang je een factuur, na ontvangst moet een 

aanbetaling van € 300 binnen 30 dagen betaald zijn. Het restant 

dient uiterlijk 25 mei 2018 te zijn betaald. Boek je na 9 mei 2018 

dan wordt gelijk het volledige bedrag in rekening gebracht. 

Hoe kom je bij La Miana? La Miana is een oude pastorie in de 

uitlopers van de Pyreneeën. Het landgoed ligt op ongeveer een uur 

rijden van Girona en op anderhalf  uur rijden van Barcelona. Je kunt 

een auto huren op het vliegveld of  je kunt met de bus. Dan doe je 

er ietsje langer over, maar het is heel gemakkelijk en niet duur. 

Je wordt dan opgehaald van de bushalte in Sant Jaume de Llierca 

bij café Anton.

Rectoria De La Mania

Straat: Rectoria de la Miana

Postcode: 17854 

Plaats: Sant Jaume de Llierca, Spanje

Kijk voor meer informatie over La Miana op www.lacolina.nl

Ysabel meets YogaLove

http://www.lacolina.nl/nl-nl/accommodatie/overlamiana.aspx
https://www.facebook.com/ysabelmeetsyogalove/?hc_ref=ARQ4S0rcUmm6cOHurTXWF_LbpvgT4TDEACoqafxYqRsV_3Fpzs_tUOGLeecooI2e8jk&fref=nf
https://www.facebook.com/ysabelmeetsyogalove/?hc_ref=ARQ4S0rcUmm6cOHurTXWF_LbpvgT4TDEACoqafxYqRsV_3Fpzs_tUOGLeecooI2e8jk&fref=nf


meets

WIE ZIJN WIJ?

Van moeten naar mogen
“Ongeveer tien jaar geleden begon ik met yoga. Dat moest ik van 

mezelf. Ik was namelijk erg druk in mijn hoofd en hoorde toch van 

velen dat yoga ‘wel eens zou kunnen helpen’. Ik gaf  mezelf  een 

jaar om het te ervaren, want ik was wat sceptisch en wilde toch 

in ieder geval wel nuchter met beide benen op de grond blijven. 

Inmiddels ben ik tien jaar, een docentenopleiding en veel ervaring 

verder en sta ik steviger dan ooit tevoren. Ik heb ik mezelf  zo veel 

meer gegeven dan alleen rust in mijn hoofd door het beoefenen 

van yoga. 

Yoga heeft me geleerd weer echt te voelen, met mildheid naar 

mezelf  te kunnen kijken en lichtheid te ervaren. En ik weet nu dat 

alles al in mij en dus ook in jou aanwezig is, je hoeft er alleen de 

weg naar terug te vinden. Telkens opnieuw. Yoga heeft me weer bij 

mezelf  gebracht, bij wat ík nodig heb. Het belangrijkste dat ik heb 

teruggevonden is een rotsvast vertrouwen in mezelf. Het leven is 

meer ‘mogen’ geworden in plaats van altijd ‘moeten’! Dat heeft mij 

zo enorm geholpen dat ik yoga heel graag wil delen.

Yoga gaat in mijn ogen niet over het perfect kunnen uitvoeren van 

de houdingen. Yoga gaat over jou. Het verkennen van jóuw grenzen 

en mogelijkheden en deze opnieuw (leren) voelen. De oefeningen 

en ademhaling helpen je dit lichamelijk te ervaren en conditie op te 

bouwen, de meditatie en ontspanning helpen je hier geestelijk op 

weg.”           

            Isabel Ruiter

Thuiskomen
“Alweer ruim zeventien jaar geleden had ik mijn eerste ervaring 

met yoga: zwangerschapsyoga, wat een heerlijke ontspanning gaf  

dat (niet tijdens de bevalling overigens). Daarna ging het leven in 

razend tempo door, geen tijd meer voor ontspanning. En met twee 

kinderen in de kleuterleeftijd wilde ik weer erg graag een goed lijf  

en poweryoga was hip, dus dat was écht iets voor mij. Al die eerste 

les kwam ik erachter dat ik gewoonweg was vergeten wat ontspan-

ning was. In de jaren daarna volgde ik minstens twee keer in de 

week yoga. Mijn lijf  werd leniger en krachtiger, mijn hoofd rustiger 

en ontspannen ging steeds makkelijker. Maar vooral kwam ik erach-

ter dat de yogamat een prachtige spiegel is. Je leert jezelf  kennen 

op je mat. En na een yogareis naar Nepal besloot ik mijn yoga 

verder te verdiepen door een driejarige hatha yoga opleiding te 

doen. Ik bouw mijn lessen graag rondom een thema; in de yogaleer 

en - filosofie vind ik een bijna onuitputtelijke bron. 

Yoga helpt je stil te staan... te voelen... ademen... jezelf  lief  te 

hebben. Yoga ís liefde. Liefde voor jezelf  en de wereld om je heen. 

En ik deel mijn liefde door en voor yoga graag met jullie. Op jouw 

eigen manier mag je jezelf  geven wat je nodig hebt. Met je lichaam 

als kanaal, je ademhaling als anker en instrument en de liefde als 

leidraad. Zelf  ben ik ben door yoga veranderd: nog steeds en-

thousiast en energiek, maar ook milder, zachter, en meer in balans, 

meestal :-). En dat voelt als thuiskomen. En zeg nou zelf  ‘thuisko-

men bij jezelf’, dat klinkt toch heerlijk!”

     

     Babs Westenberg

YogaLove Ysabel

https://www.facebook.com/YogaLoveforyou/
https://www.facebook.com/info.ysabel/
https://www.facebook.com/info.ysabel/
https://www.facebook.com/YogaLoveforyou/

