
Yoga Retreat

Yoga Sanchara
Ontsnap even aan de 

dagelijkse drukte en maak 
de connectie met jezelf.

25 september – 2 oktober 2021
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Yoga Retreat Yoga Sanchara

Een week lang weg van de dagelijkse drukte. Verwijderd van alle rollen die je in je
dagelijkse routine op je neemt om anderen te dienen. Trek je volledig terug. Gun jezelf
de gelegenheid even niemand te hoeven zijn. Creëer rust en ruimte voor je lichaam en
geest. Yoga Sanchara organiseert deze reis volledig verzorgd op één van de mooiste
plekken in een luxe resort gelegen aan de Adriatische kust in Italië. Met dagelijks
variërende Hatha Yoga, Hatha Flow Yoga, Gentle Hatha Yoga en Pranayama lessen
verzorgd door Lorna Jane, die tevens jouw gehele verblijf begeleidt.
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Locatie

Tussen het indrukwekkende
Sibillini gebergte en de kustlijn
van de Adriatische Zee in het
midden van Italië, vind je de
schilderachtige en betoverende
regio Le Marche. Ongerepte
natuur, eindeloze kustlijnen van
schone, rustige stranden,
adembenemende bergketens en
charmante historische steden,
Le Marche heeft het allemaal.
Vergelijkbaar met de natuurlijke
schoonheid en het rijke
culturele erfgoed van Toscane,
maar dan zonder de drukte.
Overigens ontbreken hippe
beachclubs er niet. Daar kun je
terecht voor een hapje en
drankje onder het genot van
ontspannende (lounge)muziek.
Ca. 5 kilometer landinwaarts
vanaf de kust, ligt Civitanova
Alta, een middeleeuws stadje
om heerlijk door smalle
straatjes rond te dwalen.
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Verblijf

Iets ten noorden van de stad Civitanova Alta, vind je het hoog gelegen landgoed Oliveto
met de prachtig ontworpen Villa Olivo. Deze onlangs gerenoveerde luxe Italiaanse villa,
geeft uitzicht op de prachtige kustlijn van de Adriatische Zee. Te midden van glooiende
heuvels, olijfbomen en oude wijngaarden en slechts 10 minuten rijden van de kust. Villa
Olivo biedt plaats voor 12 gasten (exclusief de host/yogadocente), heeft diverse
faciliteiten en meer dan 600 vierkante meter woonoppervlakte.
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Kamers

Voor de gasten zijn er zijn 6 luxe 2-persoonskamers met kingsize bedden, waarvan 2
met gescheiden bedden. Elke kamer heeft een eigen karakter en een en-suite badkamer.
Met evenveel ruimte zijn ze allen voorzien van een föhn, kluisje,
verwarming/airconditioning, TV met Villa Olivo Netflix account, privé terras of balkon,
compleet met panoramisch uitzicht op de omgeving van heuvels en Adriatische Zee.
Wat wil je nog meer?
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Faciliteiten

Neem een duik in het verwarmde buitenzwembad of kom heerlijk tot rust in het
stoombad, de sauna, jacuzzi of douche “emotionale” met geurend water. Ben je liever
actief? Train dan in de gym, maak een heerlijke wandeling, trek je terug met een boek of
doe gewoon helemaal niets. Er zijn voldoende mogelijkheden om jezelf lekker terug te
trekken of er juist op uit te gaan. Er kan van alles, maar niets hoeft. Van alle faciliteiten
kun je onbeperkt gebruik maken.



Eten & Drinken

Maaltijden worden door onze privé chef met veel passie verzorgd. De maaltijden zijn
volledig biologisch en vegetarisch of veganistisch. Heb je een voedselallergie,
intolerantie of dieetwensen? Geef dit dan bij de boeking aan ons door. Alcoholische
dranken zijn niet inbegrepen en komen voor eigen rekening.
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Yogastijl

Hatha Yoga is de yogastijl die de basis vormt van het retreat. Bij
Hatha Yoga gaat het om balans creëren in je eigen lichaam met een
inwaartse focus. Traditioneel worden houdingen statisch uitgevoerd;
elke houding wordt een aantal ademhalingen vastgehouden.
Daardoor leer je bepaalde lichaamsdelen aan te spannen en te
ontspannen, wat de lichaamscoördinatie verbetert. De ademhaling is
leidend en bekrachtigt de werking van de houdingen. Je ontdekt
grenzen van je lichaam en verlegt deze zonder te forceren, zodat je
veilig spierkracht, uithoudingsvermogen en flexibiliteit opbouwt.
Tevens speelt mentale overgave een rol: (leren) ontspannen,
observeren, voelen en ervaren. Deze combinatie stimuleert de
algehele werking van het lichaam (o.a. organen, klieren en
zenuwstelsel). Naast de traditionelere stijl ontvang je tijdens het
retreat ook variaties van Hatha Yoga, namelijk Hatha Yoga Flow,
waarbij de houdingen elkaar in een rustig tempo opvolgen en Gentle
Hatha Yoga, een zachtere vorm, in de avond voor een goede
nachtrust. Verder wordt dagelijks aandacht besteed aan de Surya
Namaskar (Zonnegroet) en Pranayama’s (ademhalingsoefeningen).
Het maakt niet uit of je een beginner of ervaren yogi(ni), man of
vrouw bent. Voel je welkom!
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Yogadocente

Lorna Jane is gecertificeerd
Hatha Yoga docente en heeft
ruim acht jaar ervaring in
lesgeven. Na elf jaar trouwe
dienst aan de Koninklijke
Luchtmacht richtte zij in 2014
Yoga Sanchara op. Door haar
affiniteit met sport was zij een
echte allround sporter, van
krachttraining en hardlopen tot
vechtsporten. Door jarenlange
chronische rugklachten kwam
yoga op haar pad. De inwaartse
focus en werking op fysiek en
mentaal niveau van Hatha Yoga
intrigeerde haar enorm. Met
haar kinesthetische lesstijl,
positief beïnvloed door haar
sport- en militaire achtergrond
en lichamelijke klachten uit het
verleden, weet zij de essentie
van yogahoudingen bij anderen
te laten ervaren. Haar heldere
uitleg en met respect voor het
lichaam zorgen ervoor dat jij
jouw lichaam beter leert kennen
en begrijpen.
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Programma

Dag 1

• Vanaf 16:00 uur Aankomst 

• 19:15 – 21:00 uur Welkom & diner

Dag 2 t/m 7

• 07:15 – 08:15 uur Surya Namaskar en Pranayama

• 08:30 – 09:30 uur Fruit, thee, koffie

• 09:30 – 11:00 uur Hatha Yoga of Hatha Flow Yoga

• 11:15 – 12:45 uur Brunch

• 18:00 – 19:00 uur Gentle Hatha Yoga

• 19:15 – 20:45 uur Diner

Dag 8

• 08:00 – 09:30 uur Ontbijt

• 10:00 uur Vertrek

Het is niet verplicht aan lessen deel te nemen. Alle middagen zijn vrij in te vullen. Op dag 5
is tevens de avond naar wens in te vullen voor bijvoorbeeld een restaurantbezoek.
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Prijzen

• Tweepersoonskamer: kingsize bed, privé badkamer met balkon/terras:
◦ Early Bird tot 20-06-21: €1695,- (o.b.v. 2 personen)
◦ Vanaf 20-06-21            : €1795,- (o.b.v. 2 personen)

• Bij aanmelding van 2 personen voor 1 kamer ontvang je €100,- korting p.p.
• Een tweepersoonskamer voor jezelf is mogelijk tegen een meerprijs van €500,-

N.B.
Alle bovengenoemde prijzen zijn per persoon.
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Inbegrepen

• 7 overnachtingen in Villa Olivo

• 6 Hatha Yoga Surya Namaskar/Pranayama lessen

• 6 Hatha Yoga/Hatha Flow Yoga lessen

• 6 Gentle Hatha Yoga lessen

• Alle maaltijden, fruit, snacks, water, thee, koffie

• Badjas, 2 sets badhanddoeken en 1 set zwembad/strandhanddoeken

• Onbeperkt gebruik van aanwezige faciliteiten (spa, zwembad, gym, yoga props, wasruimte)

Voel je vrij om eventueel een eigen yogamathanddoek mee te nemen.

Extra optie: massage 1 uur - €75,00 (bij interesse graag aangeven bij de boeking).
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Niet inbegrepen

• Alcoholische dranken
• Excursies
• Verzekeringen
• Vliegtickets
• Transfer

Aanbevolen wordt om een auto te huren. Le Marche heeft veel te bieden.
Tip: Geef bij boeking je interesse voor autohuur of taxi aan om de kosten eventueel met
meer personen te delen.
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Bereikbaarheid

Er zijn diverse luchthavens in de omgeving van Civitanova Alta gelegen:

• Ancona Airport – 35 minuten rijden

• Pescara Airport – ca. 1,5 uur rijden

• Rimini Airport – 1,5 uur rijden

• Bologna Airport – 2,5 uur rijden

• Rome Airport – 3 uur rijden

Wanneer je reist vanuit Nederland adviseren wij om een retourticket te boeken vanaf
luchthaven Weeze Duitsland (NRN) – Pescara, Italië (PSR).

Vanaf Pescara (PSR, Abruzzo Airport) is het 1 uur en 35 minuten rijden naar Villa Olivo
in Civitanova Alta, Le Marche. Volg daarvoor de E55, via San Benedetto del Tronto en
Porto Sant’Elpidio langs Porto Civitanova naar Civitanova Alta. Dit is een goed
begaanbare weg langs de Adriatische kust.

Tip: Geef bij boeking je interesse voor autohuur of taxi aan om de kosten eventueel met
meer personen te delen.

https://www.expedia.nl/Flights-Search?flight-type=RoundTrip&FrAirport=Weeze%2C+Duitsland+%28NRN%29&ToAirport=Pescara%2C+Itali%C3%AB+%28PSR-Abruzzo+Intl.%29&starDate=25-09-2021&endDate=02-10-2021&_xpid=11905%7C1&mode=search&trip=roundtrip&leg1=from%3AWeeze%2C+Duitsland+%28NRN%29%2Cto%3APescara%2C+Itali%C3%AB+%28PSR-Abruzzo+Intl.%29%2Cdeparture%3A25-09-2021TANYT&leg2=from%3APescara%2C+Itali%C3%AB+%28PSR-Abruzzo+Intl.%29%2Cto%3AWeeze%2C+Duitsland+%28NRN%29%2Cdeparture%3A02-10-2021TANYT&passengers=children%3A0%2Cadults%3A1%2Cseniors%3A0%2Cinfantinlap%3AY
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Enkele tips voor dagtrips en bezienswaardigheden

• De kustlijn van Le Marche beslaat bijna 200 km en biedt een van de meeste Blauwe
Vlag-stranden op het vasteland van Italië. Bezoek de Riviera del Conero en zijn
helderblauwe zeeën waarvan sommige stranden alleen per boot bereikbaar zijn.

• Fermo (30 min. rijden) - Bezoek onder meer Teatro dell'Aquila, Piazza del Popolo,
Museo Archeologico, Pinacoteca Civica (kunstmuseum) en Roman Cisterns.

• Loreto (25 min. rijden) – Bezichtig de Basilica della Santa Casa (één van ’s werelds
belangrijkste bedevaartsoorden), Sala del Tesoro (schatkamer) en Piazza della
Madonna.

• Macerata (30 min. rijden) – Ontdek de veelzijdige natuur met landschappen van
bergen, bossen tot stranden. Of breng een bezoek aan het openluchttheater
Sferisterio met volgens diverse bekende operazangers de beste akoestiek van Italië.

• Ossimo (45 min. rijden) – De Grotte del Cantinone (alleen met gids te bezoeken),
de Dom van San Leopardo en Giardini Pubblici zijn een bezoek meer dan waard.

• Sarnano (30 min. rijden) – Santa Maria di Piazza Alta (kerk), Le Cascatelle di
Sarnano (watervallen), Pinacoteca e Musei Civici (museumcomplex met Museum
van de Heilige Kunst, Museum van Oude en Moderne wapens, Museum Sibillini
Avifauna en de Martelli) zijn eveneens de moeite waard om te bezichtigen.

Verder zijn er diverse excursies of activiteiten zoals een fietstocht, truffeljacht, pluk &
productie van olijfolie en wijnproeverij mogelijk.



September

Gemiddelde temperatuur (°C) 20,6

Min. Temperatuur (°C) 18

Max. temperatuur (°C) 24

Neerslag (mm) 26

Regen dagen (d) 6 - 10

UV-index 5
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Klimaat

Civitanova Alta heeft een mediterraan klimaat. Over het algemeen zijn de zomers heet
en droog, de winters zacht. De beste reistijd voor Civitanova Alta is van mei t/m
september. In die periode is er bijna geen neerslag en een aangename of warme
temperatuur. Voor de jaargemiddelden gelden 20°C, 206 droge dagen, 485 mm regen,
69% luchtvochtigheid en een UV-index van 5. Het gemiddelde klimaat van Civitanova
Alta voor september is weergegeven in onderstaande tabel.
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Betaling en voorwaarden

Bij boeking van Yoga Retreat Yoga Sanchara gelden de volgende voorwaarden:

• Bij boeking dient een aanbetaling te worden gedaan van €650,-. De reservering is
definitief nadat de aanbetaling is ontvangen.

• Het resterende uitstaande bedrag dient 60 dagen voor de aankomstdatum te
worden voldaan.

• Indien je de boeking annuleert vindt er geen restitutie van de aanbetaling plaats.

Restituties van het resterende uitstaande bedrag zijn afhankelijk van het tijdstip van
annulering:

• Bij annulering tot 60 dagen voorafgaand aan 25 september 2021 wordt een
terugbetaling van 70% van het resterende uitstaande bedrag verstrekt.

• Bij annulering vanaf 60 tot 30 dagen voorafgaand aan 25 september 2021 wordt
een terugbetaling van 40% van het resterende uitstaande bedrag verstrekt.

• Bij annulering vanaf 30 tot 0 dagen voorafgaand aan 25 september 2021 wordt 0%
van het resterende uitstaande bedrag verstrekt.

Slechts in het volgende geval wordt 100% restitutie verleend (inclusief aanbetaling):

• Indien het Yoga Retreat Yoga Sanchara onverhoopt, om welke reden ook,
geannuleerd wordt door Yoga Sanchara.

• Bij annulering door Yoga Sanchara zal worden gekeken naar mogelijkheden om het
retreat op een ander moment plaats te laten vinden. In dat geval kan eventueel als
optie een voucher worden gekozen in plaats van restitutie.

N.B.
Op alle diensten van Yoga Sanchara zijn de Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring van
kracht. Deze zijn te vinden op www.yogasanchara.eu.

https://www.yogasanchara.eu/
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Aanmeldingen

Reserveringen kunnen als volgt
worden gemaakt:

• Per email naar 
info@yogasanchara.eu

• Via Eversports (maak 
kosteloos een account aan)

Heb je vragen, neem dan gerust
contact met ons op.

Contact

Yoga Sanchara

Lorna Jane Smits-Siahaya

+31(0)6 2694 0014

info@yogasanchara.eu

www.yogasanchara.eu

mailto:info@yogasanchara.eu?subject=Yoga%20Retreat%20Yoga%20Sanchara
https://www.eversports.nl/auth/register?origin=widget&redirectApp=widget&redirectPath=%2Fwidget%2Fw%2FM6EoIM%2F%3F_locale_forcing%3Dnl&venueId=a7985c20-d245-4074-b0e5-4d32288e2f58
mailto:info@yogasanchara.eu?subject=Reservering%20Yoga%20Retreat%20Yoga%20Sanchara
http://www.yogasanchara.eu/
https://www.instagram.com/yoga.sanchara/
https://www.facebook.com/yogasanchara
https://www.youtube.com/watch?v=fN7EsSUqOAI&t=158s

