
CAY-week Spanje 2022 

Aankomst zondag 2 Oktober, vertrek zaterdag 8 Oktober  

Een week lang jezelf onderdompelen in Critical Aligment Yoga. Dat is pure verwennerij en een mooie  
gelegenheid je CAY beoefening te verdiepen. Te ontdekken wat je lichaam kan en de aandacht helemaal 
voor jezelf. Vooral omdat je verder niets hoeft. Je wordt heerlijk ontzorgd. Het is jouw week, die je op 
jouw manier invult. De hele ochtend en het einde van de middag zijn we in de yogazaal. De middag kies 
je zelf waar je behoefte aan hebt. Je maakt een georganiseerde wandeling, of je doet helemaal niets en 
ligt in een hangmat te genieten van het uitzicht. Het is ook mogelijk een auto te huren en zelf de omge-
ving te verkennen.  
Nu denk je misschien: ‘elke dag CAY, kan ik dat wel?’ Jazeker! Het zal soms uitdagend zijn, maar je krijgt 
er vertrouwen, ontspanning en kracht voor terug. 

Locatie 
We verblijven bij ‘Yoga op de Berg’ , een eeuwenoude boerderij op 10 

km van Alcoy in de provincie Alicante. Gelegen midden in de natuur in 

een bergachtige omgeving met olijf– en amandelbomen. Hier is het 

nog ècht stil. De eigenaren zijn de Nederlanders Helen en John, die er 

van genieten om gasten te ontvangen en lekker voor hen te koken. 

Kamers 
De kamers zijn allemaal ver-

schillend. Er zijn twee éénper-

soons, één vierpersoons en 

meerdere twee persoonska-

mers. Je kunt bij boeking je 

voorkeur opgeven. De prijzen 

variëren op basis van het aan-

tal mensen met wie je de ka-

mer deelt.  

Voorzieningen 
Er is een yogazaal van 65m2, met een 

prachtig uitzicht over de bergen. Naast 

deze zaal, je eigen of gedeelde kamer, 

kun je gebruik maken van de woonka-

mer en de tuin van maar liefst 2,5 hec-

tare. Hier kun je de katten of honden 

tegenkomen of je terugtrekken in een 

hangmat of bij diverse zitjes. Verkoe-

len of je stramme spieren ontspannen 

kun je doen in het zoutwater binnen-

zwembad. 



Prijzen 
625€  4-persoonskamer met eigen badkamer*) 

725€  2-persoonskamer met eigen badkamer, bij bezetting met 2 personen*)  

925€  2-persoonskamer met eigen badkamer, bij bezetting met 1 persoon 

Inclusief  

7 dagen/6 nachten ‘all-inclusive’ met alle (vegetarische) maaltijden, snacks, onbeperkt thee, koffie en fruit, 4,5 uur CAY per 

dag, 3 begeleide wandelingen, gebruik van het zwembad, tuin, hangmatten, woonkamer en één middag excursie 

Exclusief 

Vliegticket (Transavia 150-250€, afhankelijk wanneer je boekt), taxitransfer (enkeltje 80€ voor 4 personen), andere dranken 

(wel verkrijgbaar), reis– en annuleringsverzekering (zelf afsluiten) 

 

 

 Reserveren 
Heb je interesse? Stuur dan een mail naar info@cayogatelier.nl en geeft hierbij de 

kamer van je 1e en 2e voorkeur op. De Kamerindeling gebeurt op basis van volgor-

de van aanmelding. De aanbetaling is 100€, de rest betaal je 2 weken voor vertrek.  

Zodra je gereserveerd hebt, krijg je de voorgestelde vluchttijden, zodat je je ticket 

kunt boeken. Daarnaast maak ik een appgroep van deelnemers, zodat jullie ook 

zelf afspraken kunnen maken over taxikosten delen en/of samen een auto huren. 

Voorwaarden 

 In geval van een negatief reisadvies, gaat de reis niet door en ontvang je je aanbetaling terug. De reis 

gaat door bij minimaal 7 deelnemers die op 7 Juli 2022 geboekt hebben. Het maximum aantal deel-

nemers is 12. 

Programma 
Dag 1 (zondag) aankomst, diner en introductieles 

Dag 2 t/m 6   8.30– 9.30  CAY Meditatie 

   9.30  Ontbijt  

   10.30-12.30 CAY 

   13.00  Lunch 

   14.00  Wandeling of vrij te besteden 

   17.30-19.00 CAY 

   19.15  Diner 

Dag 7 (zaterdag) 9.30  Afsluiting en Ontbijt/ brunch 

   Middag vertrek 

Vragen?  
Wil je meer weten over de locatie, kijk op www.yogaopdeberg.com. Een voorproefje van het eten vind je op 

www.helenkooktenhelenbakt.nl. Onze gastheer en vrouw willen het ons zo veel mogelijk naar de zin maken. Heb je 

speciale wensen, wil je met een tent of camper komen, vertrekken op een andere datum, heb je een voedselaller-

gie, of heb je andere vragen bel Jeannet 06-16874846  

*) je hoeft niet samen met iemand te boeken. 

Er wordt een indeling gemaakt, zoveel mo-

gelijk rekening houdend met voorkeuren 


