
Ferie på Maldiverne  
med Yoga og Meditation 

Forny dig selv indefra mens du holder ferie



Brug din ferie til at lade dig selv op og koble totalt af med 
yoga, dybe vejrtrækninger og meditation. 

Du modtager 2-3 timers daglig undervisning med erfaren yogalærer og får redskaber, 

som kan hjælpe dig til at fi nde indre ro, opnå større kropsbevidsthed, få mere energi 

og øge dit nærvær. Du behøver ikke kunne nå dine tæer eller være særlig smidig for 

at være med, da undervisningen tilpasses det niveau du er på lige nu. 

Undervisningsformen er kærlig og fri for ambitioner, det handler primært om at blive 

bedre til at lytte indad og øve dig i nærvær med og uden bevægelser. Vi begynder om 

morgenen ved solopgang og dyrker yoga på stranden mens solen står op. 

I løbet af dagen har du mulighed for, at være sammen med din familie, eller du kan 

fordybe dig, søge stilhed, nyde den lækre pool, snorkle i havet, læse en bog eller nyde 

en afslappende massage. Sidst på dagen mødes vi igen til yoga og meditation ved 

solnedgang.

Anette Meldgaard
Yogalærer 
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Ferie på Maldiverne med Yoga og Meditation

Om Anette Meldgaard 

Anette Meldgaard arbejder til daglig fuldtid med yoga,  afspænding og meditation. 

Hun bor på Samsø, hvor hun driver et mindre retreatcenter og ejer virksomheden 

Yogamo.dk. 

Anette har igennem de sidste 6 år uddannet yogalærere igennem Dansk Yoga

uddannelse og har mange års erfaring med yogaretreats.

Medbring: Yogamåtte og et tyndt tæppe eller tørklæde.

Tjek Anettes hjemmeside www.yogamo.dk, hvor du bla. har mulighed for at købe en 
rejsemåtte. Normal pris 300 kr. – 250 kr. for tilmeldte til denne tur.

Ønsker du at tage din familie med, er du velkommen  
til at kontakte Primo Tours vedr. pris mm

KONTAKT OG TILMELDING

Kontakt Katrine Wolff hos Primo Tours for tilmelding eller  
yderligere information. Kw@primototurs.dk Direkte telefon 88 18 46 13

Rejsen gennemføres ved min. 12 deltagere. Sidste tilmeldingsfrist  29/1-2016
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REJSEFAKTA

Vi flyver direkte fra Billund til Maldiverne, hvor vi lander på øen Gan  
og herfra videre med speedbåd ud til det fantastiske Canareef Resort.
Afrejse Billund d. 15/3 kl. 22:00 - Ankomst Gan 16/3 kl. 15:15.
Afrejse Gan d. 23/3 kl. 16:15 – Ankomst Billund 24/3 kl. 01:30.
(9 dage – 7 overnatninger). Samlet flytid ca. 13 timer. 

Prisen pr. person 15.325,- i delt Sunrise Bungalow.
Ønsker man bo alene er tillægget 3.000 kr.

I prisen er følgende inkluderet: 
• Yoga undervisning 2-3 timer pr. dag
• Fly t/r
• Mad på flyet
• Transfer til og fra lufthavnen i speedbåd
• Ophold i Sunrise Bungalow 
• 1 kuffert á 20 kg.
• All inklusive

TILKØB

Sunset bungalow 1.500 kr. pr. person

Eneværelse 3.000 kr. pr. person



Primo Tours 
I.C. Chr. Alle 1. DK-6950 Ringkøbing 

� 8818 4618 � info@primotours.dk � www.primotours.dk

Rejsegarantifonden nr. 2187

Læs mere om Canareet-resort samt de forskellige bungalow på 
http://www.primotours.dk/rejsemal/maldiverne/canareef-resort/canareef-resort


