
 

     

Let the summer begin 

De start van een nieuwe zomer. In een kleine setting ontspannen en stilstaan in het 

hier en nu. Tijdens de relax driedaagse  kun je heerlijk tijd voor jezelf nemen. Jezelf 

klaar stomen voor de zomer, het opnemen van de zonnestralen. Weer de balans in 

het leven terug vinden, de energie en vitaliteit aanwakkeren. Samen met relaxatie en 

massagetherapeute Florence Demarey organiseert bed & breakfast La Vieille Ecole in 

Weris (Durbuy) een relax 3-daagse vrijdagmiddag  22/6/2018 tot zondag 24/6/2018 

(13:00).  

Programma 
Vrijdag 22 juni 2018 
14u00   Aankomst, kennismaken met de groep, welkomstdrankje en doornemen 
programma.  
15u30   Inchecken kamers  
16u00   Kennismakingswandeling Weris 
18u00   Diner (voorgerecht, hoofdgerecht, koffie of thee  
19u30   Zonsondergang Ervaring aan de magische dolmen 
 
Zaterdag 23 juni 2018 
7u30.   Energetische Ochtend Yoga/tai chi bij de kerk van Wéris 
8u30    Ontbijt 
10u00  Ontspannende Yin Yoga (bij goed weer buiten) 
12u30  Lunch 
14u00  Dolmen & Menhir wandeling met tussendoor meditatieve momenten 
18u30  Diner (voorgerecht, hoofdgerecht, koffie of thee 
19u30  Avond vrij te besteden, initiatie Zentangle of gezelschapsspel 
 
Zondag 24 juni 2018 
7u30   Stilte/Wandelmeditatie naar de Pierre Haina (Witte Steen) 
8u30   Ontbijt 
10u30 Uitchecken uit de kamer   
11u00 Yoga Nidra 
12u30 Einde van de yoga relax 3-daagse.  
 
 



 

Praktisch  
De prijs voor twee overnachtingen, 2 x ontbijt, 1 x lunch, 2 x diner (inclusief water,  
koffie en thee) de yogalessen, meditatie en workshops bedraagt € 319 per persoon. 
Iedere kamer beschikt over een eigen badkamer met douche en toilet. 
Boek je met twee personen en slaap je samen op een kamer dan bedraagt de prijs 
 € 289 per persoon. 
 50 %  van het bedrag dient twee weken voor aanvang van de driedaagse 
overgemaakt te worden op bankrekening. Annuleren uiterlijk 15 dagen voor 
aanvang (kosten 25€). De lessen worden gegeven in het Nederlands Voor 
reservering: lavieilleecole17@gmail.com of info@relaxatietherapieflorence.be. 
 
Wil je de zonnewende op 21 juni meemaken. Boek dan een extra nacht. De kosten 
hiervoor zijn € 60 per persoon voor een overnachting inclusief ontbijt. Het is mogelijk 
om tijdens de zonnewende de unieke, magische energie van de Dolmen & Menhirs 
waar te nemen. 
Extra: boeken van een ontspanningsmassage €30 voor 30 minuten.  

    
 

In het hart van de zomer 

Langslepend zijn de dagen in de zomer 
En lijken niet te zullen vergaand 
De tijd heeft zijn rol uit het oog verloren  
Het licht is gul de kleuren oogverblindend 

Overmoedig in hun bestaan en ook zij verwelken 
Wat duurzaam is en eeuwig blijft zijn niet de vormen  
Maar het hart dat heel het universum maakt! 
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