
2019 års Garudaretreat på Mallorca med Anna Lundh!

För tredje året i rad åker vi till Mallorca i november. Vi smyger ut i mörkret varje morgon och börjar 
med andningsövningar, meditation och enkel yoga kl 7. Vi arbetar lugnt och metodiskt i 2 timmar. 
Solen hinner långsamt stiga på himlen. Därefter serveras en helt oemotståndlig brunch med frukt, 
grönsaker, ostar, nybakat bröd, yoghurt, granola och annat gott från ön.  Under dagen kan man ge sig
av på utflykt, vandra längs havet eller promenera in till byn. Eller så lägger man sig i en vilstol och 
ligger runt poolen. Läser en bok. Bokar en behandling. Eller samtalar med någon om stort och smått.
Vid 17-tiden tar dagens Garudaklass vid. Vi unnar oss att hålla på i upp till 2 timmar. Använder flöde, 
kraft och energi till mer intensiva övningar och mjuknar på slutet i rörelser där vi fokuserar mer på 
andning och avslappning. Alla, såväl nybörjare som lite mer erfarna, kan följa med. 
På kvällen serveras en välsmakande vegetarisk middag med inledande soppa eller grönsaker, varmrätt 
och dessert.

Antalet platser är begränsat. OBS tidigare deltagare har förtur fram till och med 31 janvari. 
Först till kvarn gäller!
För anmälan och frågor hör av dig! till!Anna Lundh, lundhanna@me.com

Mota mörkret i november med härliga dagar på Mallorca!

Röster från tidigare resor

”Cal Reiet med Anna var årets bästa händelse för kropp och 
själ. Perfektion i allt från boende och mat som till Annas  
guidade meditation, yoga och Garuda. Jag längtar till nästa 
resa!!!” 

”Tacksam för underbara dagar på vackra Cal Reit med 
skicklig och ödmjuk instruktör. Tid för träning, reflektion, 
vandring. Och fantastiska middagar i bästa sällskap. 
Varmaste tack!”

”Utsökt mat, men inget överflöd.
Avskildhet, och samtidigt alltid nära till gemenskap.
Vacker och skön atmosfär i både yoga shala och hotell.
Hög service. På ett otvunget och vänligt sätt arbetar hotellets 
personal under goda förhållanden.
Nära till havet, men ännu närmare till poolen.”

”En fantastisk energikick! Boendet, maten och träningen i 
en härlig kombination, dessutom i en omfamnande miljö. 
Annas förmåga att coacha och se oss alla utifrån var och ens 
förutsättningar, är magisk. Vi kom hem stärkta på alla de 
sätt!”

När? 3-7 november 2019. Ankomst söndag från 13:00 (rummen klara kl 15 men det går bra att komma tidigare), 
samling 16:30 och första Garudaklassen startar 17:00. Avslut torsdag efter tidig yogaklass och frukost. 

Var? På sagolika Cal Reiet i Santanyi, öster om Palma, ca 35 min från flygplatsen, kika på www.calreiet.com,
ett lyxigt boutiquehotell med underbar personal som skapar en hemtrevnad som är svår att slå.

Hur? Flyget bokar och betalar du själv. SAS flyger direkt på söndag 3/11 från Stockholm och tillbaka torsdag 
7/11. Men det går även direktflyg på lördag 2/11 om man vill göra något på egen hand i Palma eller en 
kortare vandring. Det finns även utmärkta förbindelser från och till Kastrup för er som reser från Skåne. 
Vi brukar hyra bilar tillsammans och samordnar transporten till och från flygplatsen för de som vill.

Pris? 9 900!SEK/person (inkl!25% moms)!i!delat!dubbelrum!(fyra!nätter,!bruncher o middagar,!yogaklasser,!
Garudaklasser. Enkelrum går också bra )ujmm�hh!4!311!TFL* och rekommenderas om du vet att du 
behöver extra vila eller om dina sömnvanor kan väcka andra. Anmälan är bindande. Kolla gärna din 
hemförsäkring så att du har en reseförsäkring som täcker ifall du skulle bli sjuk. 
2 900!SEK!faktureras!vid!anmälan.!Resterande!belopp!betalas senast 30 september.

C a l  R e i e t


