Rawfood och Yoga!
Följ med oss till Thailand och låt oss bjuda dig på en vecka med fullt fokus på dig och
ditt välmående. Rawfoodkocken och Kokboksförfattaren Erika Frost guidar oss i
rawfoodmatlagning med workshops och besök på matmarknader. Mellan matlagning
och solstolshäng, bjuder Maria Rizell Hegg oss på välgörande yoga i både
soluppgången och eftermiddagssolen.
Under våra 8 dagar på plats i Khao lak kommer ni ha möjlighet att träna yoga och lära er allt om
rawfood matlagning. Erika kommer att bjuda på en workshop om dagen och vi kommer att laga allt
från klassiska ”Svenska rätter” till Thailändska specialitet. En och en annan god efterrätt kommer
också stå på menyn.
Vi bor på vackra Villa Mangosteen en Svenskägd resort i Khao Lak. Rummen är stora och lyxiga
med sängar från IKEA, AC, Wi –Fi och fina altaner. Resorten vi bor på har en stor pool och en
restaurang. Vi har resorten helt själva under vår vistelse, så du behöver inte trängas vid poolen.
Mellan matlagningen tar vi oss ut på utflykter till närliggande stränder och vackra nationalparker. Vi
besöker matmarknader och vi åker in till byn och shoppar. Vi kommer att se till att du både får varva
ner och att du får se och uppleva allt härligt som Khao lak med omnejd har att erbjuda.
För dig som vill kommer det också finnas möjlighet att prova Thailands nationalsport, Thaiboxning.
För att öka vår välbefinnande lite extra njuter vi också av ett eller två yogapass om dagen. Yogan
passar alla och du kan vara med både som helt oerfaren yogi och som van yogi. Maria kommer att
anpassa yoga till gruppen och individen. Yogan kommer att vara både lugn och avkopplande och tuff
och ansträngande.

Veckans inspiratörer:

Maria Rizell Hegg
Maria har sen -08 studerat och utövat yoga, Hon har sedan tidigare en aktiv träningsbakgrund
inom bland annat kampsport. Maria driver den egna Yoga Stark studion samt Örebro yoga
tillsammans med en kollega. Utöver yoga klasser i Hatha, Vinyasa och Terapeutisk yoga
arbetar hon med Hockey och fotbollsspelare från Sveriges största ligor samt med yoga inom
öppenvård av beroende- rehabilitering. Maria är dessutom diplomerad idrottsmassör och
hennes ambition med yoga är att den ska vara till nytta för varje individ.

Erika Frost
Rawfoodkocken som driver instagramkontot ”Love Live Raw” med över 135 000 följare. Erika
äger idag två rawfoodrestauranger och i mars kommer hennes första kokbok ”Rå matglädje”
ut på marknaden.

Flygresan:
Avresa 22 november 13.30 från Arlanda
Anländer Phuket Airport 23 november 09.10
Avresa 30 november 21.25 från Phuket Airport
Anländer Arlanda 1 december 06.50

Allt det här ingår:
* Flyg ToR Arlanda – Phuket
* Måltider ombord på flygplanet
* Transfer till och från Phuket airport
* Del i dubbelrum på Villa Mangosteen
* Frukost
* Halv pension
* Alla yoga pass och workshops
* Inträde till Tonchongfa waterfall
* Heldagsutflykt till ön Koh kho khao
* Transporter till gemensamma utflykter

Totalpris för resan ink flyg är endast 18 900kr
Ingår inte i priset:
* Avbeställningsskydd
* Reseförsäkring
* Dryck till maten
* Väljer du att bo i enkelrum tillkommer en kostnad om 3200kr

Bokning:
När du bokar din resa kan du välja på två olika betalningsalternativ.
1. Du betalar hela beloppet direkt senast 10 dagar efter din bokning.
2. Du delar upp din betalning på 4 månader*
*Väljer du att dela upp din betalning tillkommer en administrationsavgift om 500kr.

