
YOGA retreat 18-20. marts 2022

Yoga for din indre ro

på naturskønne Rømø

Lyder et roligt weekendophold på

Poppelgaarden fyldt med blid, meditativ

yoga og god mad, midt i skøn natur som

noget for dig ?

Kirsten inviterer til meditativ feel-good yoga, med blid

hatha yoga, mindful flow yoga og nærværende yin yoga.

Det er yoga, hvor der er plads til dig, som du er, med den

unikke krop, du har. Kirstens tilgang er at tilpasse

yogastillingerne til netop din krop.

Kirsten Wej Modvig er

uddannet yogainstruktør med

>500 timer, bl.a. ved Simon

Krohn, Bernie Clark og Trine

Hedegaard og har de sidste tre

år undervist voksne i alle

aldre i “Yoga for din indre ro”.

Kontakt Kirsten på tlf. 26 24 68 64 eller

e-mail: modvig@privat.dk.

Alle kan deltage

I yogaen fokuseres på nærvær og det meditative aspekt, hvor

dit åndedræt er dit anker, og du inviteres til at slippe

tankerne og sanse din krop.

Hver yoga-praksis afsluttes med afspænding, som kan give en

oplevelse af øget indre ro, velvære og balance i krop og sind.

Du vil opleve indre forkælelse, hvor mad og drikke er

afbalanceret for at give dig energi og glæde i smukke gamle

historiske lokaler.

Få frisk luft på en guidet tur gennem det smukke UNESCO

beskyttede landskab "vand til vand".

Program

Fredag d. 18. marts 2022

❖ Ankomst  kl. 15.30-16.30 og tjek-ind

❖ Velkomst i pejsestuen med snacks

❖ Meditativ feel-good yoga

❖ 2-retters menu for krop og sjæl

❖ Godnat-te

Lørdag d. 19. marts 2022

❖ Morgen-te

❖ Blid hatha yoga

❖ Morgenmad - hjemmebagt brød mm.

❖ Din egen tid meditation/reflektion/gåtur

❖ Mindful flow yoga

❖ Frokost med fokus på energi og glæde

❖ Din egen tid /Guidet tur “vand til vand”

❖ Eftermiddagssnacks  i pejsestuen

❖ Nærværende yin yoga

❖ 3-retters menu for krop og sjæl

❖ Godnat-te

Søndag d. 20. marts 2022

❖ Morgen-te

❖ Blid hatha yoga

❖ Morgenmad - hjemmebagt brød mm.

❖ Farvel yoga

❖ Tjek-ud 12.00 og afrejse med sandwich og vand t0-go.

Praktiske oplysninger

Der er håndklæder, slippers og badekåbe til brug under

opholdet. Medbring egen yogamåtte, pude, tæppe,

yogablokke samt langt yogabælte og yogapølle (hvis haves).

Ellers afslappet blødt yogatøj, indesko, fornuftigt udetøj og

evt. notesbog til egne refleksioner.

Poppelgaarden

Ægteparret Niels og Rikke Hobolt har ejet og

drevet stedet siden foråret 2018. Det er en

gammel kommandørgård, som efter 2.

verdenskrig blev til et herberg, og i dag er

B&B og vandrerhjem. Stedet er kendt for

hjertevarme, hjemmebag og bæredygtighed.

Tilmelding

Tilmelding til Info@poppelgaarden-romo.dk

eller telefonnummer 31 21 87 00.

For at få et maximalt udbytte og forkælelse er der kun plads

til 12 deltagere i alt. Pris 2.980 kroner i enkeltværelse med

bad og toilet. Ved delt dobbeltværelse med bad og toilet er

prisen  2.580 kroner per person.

Tilmelding er bindende. Ved evt sygdom, kan pladsen overdrages til

en anden person eller  booking flyttes til et senere tidspunkt.

Force majeure: Corona restriktioner, eller hvis det utænkelige måtte

ske at Poppelgaarden Rømø må aflyse, refunderes det fulde indbetalte

beløb.

mailto:modvig@privat.dk
mailto:Info@poppelgaarden-romo.dk

