
CAY-week Spanje 2023 

Aankomst zaterdag 16 September, vertrek vrijdag 22 September  

Veel yoga, maar ook veel vrije tijd 

Je kunt je deze week helemaal onderdompelen in 

Critical Alignment Yoga. We beginnen s’morgens 

met een uur meditatie en na het ontbijt in stilte, 

volgt een les van 2 uur. 

Dan heb je de hele middag vrij om te besteden zoals 

jìj dat wilt. Wandelen, lezen, afkoelen in het zwem-

bad, uitrusten, zonnen of nagenieten van de heerlij-

ke lunch.  

Aan het einde van de middag is er nog een les van 

1,5 uur. Één keer in de week vervalt de middagles 

en maken we gezamenlijk een excursie in de omge-

ving. Op de vertrek dag vlieg je pas laat naar Neder-

land terug, zodat je de hele dag nog kunt genieten 

van de mooie omgeving. 

Deze week is een cadeautje aan jezelf! 

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 woonkamer en 

de tuin van maar liefst 2,5 hectare. Hier kun je de 

katten of kippen tegenkomen of je terugtrekken in 

een hangmat of bij diverse zitjes. Verkoelen of je 

stramme spieren ontspannen kun je doen in het zout-

water binnenzwembad. 

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. Het eten is er zò lekker, dat je zomaar 1 of 2 kilo’s zwaarder 

terug kunt komen ;-) In de omgeving kun je wandelen, genieten van het uitzicht of een boek lezen bij 

één van de vele zitjes. 



“All-Inclusive” 

7 dagen/6 nachten 

inclusief: alle 

(vegetarische) maaltij-

den, snacks, thee, 

koffie, fruit, 4,5 uur 

CAY per dag,  gebruik 

van het zwembad, 

tuin, hangmatten, 

woonkamer en een 

middagexcursie. 

Meer info 

Wil je meer weten over de locatie, kijk op 

www.yogaopdeberg.com 

Een voorproefje van het eten vind je op 

www.helencooksandhelenbakes.com 

Massage 

Ter plekke kun je tegen 

betaling reserveren voor 

een Ayurvedische massa-

ge. Deze wordt gegeven 

door een zeer ervaren 

Spaanse masseur. 

Kamers en prijzen 

De kamers zijn allemaal verschillend. Je kamer voorkeur bepaalt de prijs: 

• 4-persoonsslaapzaal* of eigen tent in de tuin  660€  

• 2-persoonskamer met 2 personen*    760€ 

• 1-persoonskamer gedeelde badkamer    860€ 

• 2-persoonskamer voor alleen gebruik    985€ 

 * je kunt deze alleen boeken, je wordt ingedeeld met anderen 

  

Prijs is exclusief 

• Vliegticket (Transavia, ongeveer 220€, afhankelijk wanneer je boekt) 

• Taxitransfer in Spanje (enkeltje 80€ voor 4 personen) 

• Andere dranken zoals wijn, fris, bier 

• Reis– en annuleringsverzekering (zelf afsluiten) 

 

4-persoons slaapzaal, met 

ruime afstand tussen de 

bedden 

Reserveren  
Wil je mee? Stuur dan een e-mail met je 1e, 2e– en 3e ka-

mervoorkeur naar info@cayogatelier.nl. Je krijgt dan een 

terugkoppeling over de beschikbaarheid en de Transavia 

vlucht die je vervolgens zelf boekt. De aanbetaling bedraagt 

100€.  Restant betaling uiterlijk 1 September 2023.  


