In 2021 zal onze tansformatieweek plaats vinden van 21 tem 28 aug 2021.
Totaalprijs per persoon voor het verblijf:
•

multishare (3 pers):

358 euro

•

2 –persoonskamer:

463 euro

•

Kamer alleen:

558 euro

Het yogagedeelte kost 450 euro voor de week.
Totale som is dus: verblijf (afhankelijk van de kamer) + 450 euro

Wat is inbegrepen:

´ 7 overnachtingen op basis van volpension (ontbijt, middageten en avondeten) op
basis van een gezonde, evenwichtige voeding
´ De dranken tijdens de maaltijden
´ Het yoga – meditatie gedeelte

Wat is niet inbegrepen:

´ Reis- en transferkosten
´ Reis en annuleringsverzekering
´ Bijkomende dranken (buiten de maaltijden)
´ Gelieve je eigen matje en Yogakussen mee te brengen
´ Gelieve zelf je laken en handdoeken mee te brengen
´ Mogelijkheid tot ophaling van station Alés (15€) .

Transport
´ Met Rynair vlieg je spotgoedkoop van Brussels South Charleroi naar Nïmes.
Bijzonder interessant als je weet dat Cardet nauwelijks op een halfuurtje van de
luchthaven van Nîmes ligt (www.rynair.com).
´ Met de TGV van Rijsel naar NÎmes is het slechts 4 uur. Het station van NÎmes ligt ook
op een half uurtje rijden van Cardet (www.sncf.com).
´ Of je kan kiezen om met je eigen wagen te komen. Het is ongeveer 1000 km vanuit
Kortrijk naar Cardet.
´ Mensen die eventueel willen carpoolen kunnen dit opgeven bij de boeking dan
breng ik jullie in contact met eventueel andere kandidaten.

Inschrijven
Je kan nu al inschrijven voor onze yoga@ladoucefrance 2021.
Het maximum aantal deelnemers is 10 personen.
Welkom!
Bij inschrijving verwachten we de betaling van een voorschot van 450 € per persoon
(yogagedeelte).
We vragen om je inschrijving goed te overwegen. Indien je inschrijft en de
voorafbetaling doet van 450€ is je inschrijving definitief.
Het verblijf betaal je min 1 maand voor vertrek.

Annulatievoorwaarden
´ We vragen je om je inschrijving goed te overwegen.
Bij de betaling van het voorschot is je inschrijving definitief.
´ Annuleren tot min 1 maand voor de reis: verlies van voorschot
Nadien verlies van het volledige bedrag.
´ Wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn, minder dan 6, dan kan de reis
afgelast worden en wordt het voorschot integraal teruggestort.

