
                                                

 

                  

Mitt i vintern – hitta 
sommaren och dig själv! 

 Stärk kropp och själ 
 Hitta glädje och 

avspänning 
La Palma, den gröna, 
vackra och lite okända 
Kanarieön                        
3- 10 februari 2017 

Välkommen till denna vackra ö!                                            
Vi kommer att jobba med fyra olika tema under 
veckan, träna MediYoga och ChiBall varje dag. Båda är 
mjuka träningsformer som alla klarar.  Våra teman är 
tänka att att stärka kropp och själ, hitta glädje och 
passion, finna avslappning och upptäcka dina sinnen.  
Göra utflykter, promenera och vandra. Koppla av!  Du 
kan besöka hotellets fina SPA, kanske ta en massage 
eller bada i någon av de 10 pooler (!) som erbjuds. 

I priset 14990 kr ingår ”allt” 
 Flyg t o r La Palma transfer t o r  hotell 
 Del i delat dubbelrum – tillägg för enkelrum 
 Ställd resegaranti, skatter och bagage 
 Frukost, lunch, snacks och middag varav en   i 

a la cartematsal. All dryck- all inclusive. 
 MediYoga, Chiball, workshops föredrag enl 

program 
 Utflykt med vandring, Tapas och vinprovning 
 Två SPAbesök 

Anmälningsavgift 1000kr. Begränsat antal platser. 
Anmäl dig inte försent om du vill med. Första fem får 
600kr rabatt! Sista anmälningsdag 12 juli. Begränsat 
antal platser Begränsat med enkelrum. Minimum 10 
pers. 
.Och för ytterligare information om arrangemanget 
kontakta Karin Roosvall tel: 073-993 5727 
karin@endorfinen.se Karin har haft ett 30-tal liknande 
resor                                                                         
Anmälan görs till Resia: 042-12 05 00  eller mail: 
grupp.helsingborg@resia.se  Teknisk arrangör är Solresor 

Hotellet ligger på södra sidan av ön vid Atlanten. Det 
är byggt i kolonialstil med en mycket stor vacker 
trädgärd med 10 pooler. Fina rum, stort SPA, och flera 
restauranger och barer. Tennis, gym och .bastu. 
Kvällsunderhållning. WiFi. 
Teknisk arrangör är Solresor 
Vi som leder dig denna vecka är Karin Roosvall, 
Endorfinen.  Stresshantering och ICC-coach. ChiBall 
och MIndfulness 
Katarina Huss, Ledande AB. Ledarskapsutveckling, 
ICC-coach och Mediyoga. Mindfulness 
Varmt Välkomna! 


