
Heerlijk tot rust komen aan het Gardameer          
8 dagen yoga- en verwenvakantie  -  reisdag elke zondag van 15 april -  30 september 

Even weg uit de drukte van je dagelijkse bestaan?  Om rust, inspiratie en nieuwe energie te vinden? Dan ben je van 
harte welkom aan het Gardameer in Italië! Voor een verwenvakantie met iets extra's. Omdat je gezond leven belangrijk 
vind en waarde hecht aan kleinschaligheid, kwaliteit en persoonlijke aandacht. In een landschap om van te dromen.... 
 

    

Sfeervol & uitnodigend.  Tijdens deze volledig verzorgde vakantie verblijf je op het landgoed Maso Michei precies 
tussen het Gardameer en de operastad Verona in. Een landgoed waar de kwaliteit van het Italiaanse leven in ere wordt 
gehouden met aandacht voor natuur, duurzaamheid en eerlijke lokale producten. Je logeert in het volledig 
gerenoveerde landhuis met acht sfeervolle kamers, een intieme woonkamer en een kleine sauna. Buiten kijk je uit over 
de wijnvelden en kun je genieten van het indrukwekkende berglandschap. Een plek waar het nog echt stil is en waar 
de natuur zich van haar mooiste zijde laat zien... 
 
Ademloos genieten. Yoga niet als doel maar als middel om tot rust te komen.  Dat is de basis van deze yoga- vakantie. 
Een week om te ontspannen, nieuwe energie op te doen en te genieten van al het goede dat Italië heeft te bieden.   
 
Boordevol inspiratie. Een week met tal van activiteiten maar ook met momenten van bezinning. Gewoon aan tafel, 
genietend van de kwaliteit van het eten, het gezelschap van gelijkgestemden en de rustgevende atmosfeer van een 
warme zomeravond met uitzicht over de wijnvelden. Juist de combinatie van lichamelijke inspanning en mentale 
ontspanning maakt deze vakantie zo waardevol.  
 

      

Berglandschap als décor.  Je doet aan yoga in een prachtige studio midden in de natuur, met de zuivere lucht om je 
heen en de zon op je huid. Dat is het aangename met het aangename combineren! Elke les wordt afgesloten met 
ontspanning, een korte meditatie en met prachtige muziek. Ondertussen is de kok volop bezig met de voorbereiding 
van de lunch en staat er een mooi gedekte tafel al op je te wachten, heerlijk toch? 
 
Rust & ontspanning In de lessen werken we met elementen uit verschillende yogastijlen, afgewisseld met rust en 

diepe ontspanning. Geen yogaervaring? Dat is geen enkel probleem. De inhoud van de lessen wordt afgestemd op de 

vraag en ervaring van onze gasten, zodat iedereen kan meedoen op zijn of haar niveau. Het belangrijkste is dat je graag 

ontspant door middel van beweging en je je wilt onderdompelen in al het moois dat ‘la bella Italia’ te bieden heeft. 

Een uitnodigend programma dat draait om ontspanning, inspanning en puur genieten.  



Vervolg programma Yogavakantie aan het Gardameer  

Dolce far niente. Naast het dagelijkse yoga-pogramma kunt u onder het motto 'niets hoeft maar alles mag' deze week 
ook deelnemen aan diverse activiteiten zoals een mooie wandeling onder begeleiding van een gids, een boottocht op 
het Gardameer, winkelen in Riva del Garda of een bezoek aan de beroemde operastad Verona. De keuze is aan jou! 
 
Oase van rust Maar misschien geeft u de voorkeur aan een weldadige massage of een uurtje in de sauna. Of kies je 
ervoor om zich over te geven aan de oase van rust op het landgoed. Heerlijk met een boek onder een parasol, 
schommelend in een hangmat en nippend van een koel glas witte wijn.  Dat is het Italiaanse 'dolce far niente' op haar 
best, oftewel puur genieten van 'het zoete niets-doen' en het leven zoals het zich aandient... 
 

 

Je verblijft in La Contessa op het landgoed Maso Michei, gelegen tussen het Gardameer en Verona.  Het landhuis 

beschikt over acht sfeervolle kamers, een sauna, privé-terras en een grote tuin met ligstoelen.  Er is gratis Wifi. Je 

overnacht in een (gedeelde) tweepersoonskamer(met badkamer) of eenpersoonskamer (met gedeelde badkamer).  

VLUCHTINFORMATIE (indien de voorkeur - onder voorbehoud) :                                               

Zondag :  Amsterdam – Verona  vertrek 19.00 uur - aankomst 20.40 uur  (HV 5465)                                            

Zondag :  Verona – Amsterdam vertrek 21.20 uur – aankomst 23.15 uur (HV 5466) 

PRIJSINFORMATIE                       

Reissom per persoon € 1.085  

Inbegrepen:       Niet inbegrepen: 

 Overnachtingen in 1- of (gedeelde) 2pers.kamer d/t  Vlucht Amsterdam – Verona v.v.  (Transavia) 

 5 dagen volpension (incl. drankjes)    Transfer luchthaven – Maso Michei v.v. € 49,50 

 2 dagen logies/ontbijt (zondag en woensdag)  Niet genoemde maaltijden – drankjes bij de diners 

 Diners met wijnarrangement    Reis- en annuleringsverzekering   

 Hotelfaciliteiten w.o. sauna,  ligstoelen etc.    

 5 maal yoga bijeenkomst (alle niveaus)   Overige informatie:   

 NL talige yoga docent     Paspoort/ID geldig t/m laatste dag van de reis 

 1 bergwandeling met gids 

 Transfers van landgoed naar Verona e.o.  

 

 Extra opties (ter plaatse te boeken)  :   

 Verblijf en consumpties op landgoed op woensdag en zondag € 25,- p.p.  

 Bezoek aan de Opera van Verona ca € 75,- (afhankelijk van de zitplaatsen), excl. vervoer  

 Thai body massage € 70,- (85 min) - Ayurvedische massage € 60,- (55 min) - Drops of Garda massage € 55,- (45 min)   

 
                                                                Uitvoerend verantwoordelijke :  Beleef ’t Samen Groepsreizen i.s.m. La Contessa - Nijmegen                                                              

                                                    Email :  info@beleeftsamen.nl  -  Telefoon :  06 53 62 20 51  


