Het 11e Dutch Yoga Festival op Terschelling is van 23-25 juni 2017.
Dit internationale Yoga Festival biedt de unieke gelegenheid om
vele vormen van yoga te beoefenen en workshops op het gebied
van dans, meditatie, filosofie, persoonlijke ontwikkeling, tantra,
adem en voeding te doen. Duik in één ontspannen yogasfeer aan
zee. Doe je mee?
+ 3 tot 5 dagen volop yoga, massage, meditatie, live muziek & dans
+ 10 jarig jubileum met een waanzinnig dans feest op zaterdagavond
+ 25 yoga vormen voor zowel beginners als gevorderden
+ 50 inspirerende docenten en muzikanten uit binnen- en buitenland
+ tot 70 workshops per dag met specials voor mannen en vrouwen
11e Yoga Festival Terschelling:
Dit vieren we graag met elkaar! Op vrijdag 23 juni om 17.30 uur begint het
officiële festivalprogramma met een openingsceremonie. De afsluiting is op
zondag 25 juni om 15.30 uur. Zin om je vakantie te verlengen? Schrijf je in
voor het voorprogramma van donderdag 22 juni en/of naprogramma tot en
met maandag 26 juni, 12.00 uur. Tijdens het voorprogramma en op vrijdag
zijn er al vele workshops en is er een warm avondprogramma met live
muziek en een heerlijk festival menu.

Wie wij zijn
Het Dutch Yoga Festival op
Terschelling is een initiatief van
Stichting Yoga Festival in
samenwerking met yogascholen
en opleidingsinstituten uit binnenen buitenland. Diverse partners
zoals Yogi Tea zijn erbij
betrokken.

Festival arrangement
De prijs voor deelname aan het festival van vrijdag tot en met zondag is €
240 inclusief workshops, overnachten op het festivalterrein, alle maaltijden,
volop fruit, Yogi Tea, huurfiets en bagagevervoer op het eiland incl. btw en
toeristenbelasting:
Festival (vrijdag t/m zondag) verblijf in eigen tent of elders € 240
Een tent huren (maximaal 3 )
€ 75
Voor- en naprogramma (incl. fiets, yoga, verblijf, eten) vanaf € 60
Festival locatie
Het festivalterrein is op kampeerterrein De Kooi te Terschelling-Hee. Dit
terrein is schitterend gelegen te midden van duinen, bos en naast een
duinmeer waarin kan worden gezwommen met het strand op fiets
loopafstand. Op het terrein staan diverse festivaltenten voor yoga,
workshops, live muziek en om gezamenlijk te eten.

Informatie & inschrijven:
Kijk op www.yogafestival.info of
neem contact met ons op
Stichting Yoga Festival
Oosterend 17C
8897 HW Terschelling-Oosterend
Tel +31(0)6-19419538
www.yogafestival.info
info@yogafestival.info

