Beleef verbinding op het 13e Dutch Yoga Festival, van 28 t/m 30 juni 2019.
Dit internationale festival biedt vele yogavormen en inspirerende workshops
voor bewust bewegen, persoonlijke groei, gezond en avontuurlijk leven in
de schitterende natuur van Terschelling.
1 unieke yogasfeer aan zee
+ 3 tot 5 dagen volop yoga, meditatie, mindfulness, mantra en dans
+ 25 yoga vormen voor zowel beginners als gevorderde
+ 50 inspirerende docenten en muzikanten uit binnen- en buitenland
+ tot 70 workshops per dag met specials voor mannen en vrouwen
+ op zaterdagavond waanzinnig dansfeest met live muzikanten
13e Yoga Festival Terschelling
Op vrijdag 28 juni om 17.30 uur begint het officiële festivalprogramma met een
openingsceremonie. Deelnemers van het hoofdprogramma zijn al welkom vanaf
12.00 uur. De afsluiting is op zondag 30 juni om 15.30 uur. Zin om je yoga
vakantie te verlengen? Schrijf je in voor het voorprogramma van donderdag 27
juni en/of boek een extra dag tot en met maandag 1 juli erbij.
Festival arrangement
De prijs voor deelname aan het programma van vrijdag tot en met zondag is:
 € 250 inclusief workshops, overnachten op het festival terrein, alle
maaltijden, vers fruit, onbeperkt Yogi Tea, huurfiets en bagagevervoer op
het eiland (incl. btw en toeristenbelasting) met verblijf in eigen tent of
elders .
 Een tent huren (maximaal 3 - 4 personen) € 75
 Voorprogramma (incl. fiets, yoga, verblijf en eten) € 80
Festival locatie
Het festival is op kampeerterrein De Kooi in Terschelling-Hee. Schitterend
gelegen in de duinen, naast een duinmeer met het strand op fietsafstand. Op het
festival terrein staan diverse festivaltenten voor yoga, workshops, live muziek en
om gezamenlijk te eten.
Wie wij zijn
Het Dutch Yoga Festival op Terschelling is een initiatief van Stichting Yoga
Festival, yogascholen uit binnen- en buitenland en partners zoals Yogi Tea.
Informatie & inschrijven:
Kijk op www.yogafestival.info of neem contact met ons op
Tel: +31(0)6-19419538
Email: info@yogafestival.info

