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ulIn Balans Op Bali 
Het basisprogramma op de website is een leidraad. De yoga is op een vast 
tijdstip. Naast het programma is er tussendoor genoeg vrije tijd. Je kunt 
diverse massages en yogalessen bijboeken. We werken met lokale masseurs 
die goed zijn opgeleid. Vaak zijn ze al van jongs af bekend met traditionele 
massages die van generatie op generatie worden doorgegeven. Ze kunnen 
veel van wat fysiek en energetisch vastzit, losmaken en weer laten stromen. 
Dit is een weldadige ervaring.
 

Inbegrepen in de prijs:

- Transfers van en naar de luchthaven in Denpasar
- Volpension (ontbijt, lunch en diner) steeds met vruchtensappen
- Gedurende de dag water, fruit, thee en ’s ochtends koffi  e
- 5 yogasessies met Balinese docent (voertaal Engels)
- 1 Balinese massage + 1 Ayurvedische massage
- Startgesprek, coachingssessies, voortgangsgesprek en slotgesprek
- Alle materialen voor opdrachten en workshops

Exclusief:

-Je reis naar en van Bali/Denpasar
-Eventuele vaccinaties (niet verplicht, laat je adviseren door je huisarts)

www.mineke-minderhoud.nl
tel. 06 2239 2035

email info@mineke-minderhoud.nl

Minderhoud
Mineke



Individuele 8-daagse Retreats in Tanah Lot op Bali. 
Nieuwe inspiratie voor body, mind & soul. 

Afstand nemen van je dagelijkse bezigheden, ook in kilometers, brengt je 
dichter bij jezelf. In een totaal andere omgeving en cultuur gaat “de ruis” eraf, 
waardoor je jezelf op een dieper niveau leert kennen. Je krijgt zo gelegenheid 
bij uitstek om stil te staan bij wie je bent en wat je doet. Waar je hart naar uitgaat 
en waar je passie ligt. Maar vooral ook: Wat is je droom? Wat is je verlangen en 
hoe ga je dat vormgeven? Wat ligt er al voor het oprapen, wat zijn je talenten 
en wat staat er (nog) in de weg? 

Deze individuele inspiratieweken zijn bedoeld om eens wat langer te focussen.
Vanaf het moment dat je op Bali landt ben je volledig ontzorgd van je dagelijkse 
beslommeringen. Je wordt  op de luchthaven van Denpasar opgehaald en naar 
de prachtige Villa Ayo gebracht. 
 
In de Villa word je verwelkomd met een koele drank van tropisch fruit en je krijgt 
alle tijd en ruimte om je plek in te nemen in een luxe slaapkamer met eigen 
badkamer. Zo kun je acclimatiseren, misschien wat slapen en wennen aan het 
tijdsverschil. De volgende dag heb je een startgesprek waarin we jouw persoonlijk 
programma samenstellen met yoga, coatching, massages en workshops.

Je kiest zelf een periode van 8 dagen die voor jou goed uitkomt. Je kunt op 
elke dag van de week starten. Bali is een verre bestemming. Veel mensen 
komen voor 2 of 3 weken. Je kunt je verblijf in de villa dan ook verlengen of al 
wat eerder komen voordat je programma begint.

Als je langer blijft is de riante Villa is een perfecte uitvalsbasis voor dagtrips. 
Dit prachtige godeneiland biedt een schat aan excursiemogelijkheden.
Daarnaast heeft de Villa een eigen zwembad met jacuzzi, het strand is op 
loopafstand en de beroemde tempel Pura Tanah Lot ligt ruim één kilometer 
verderop. Niets is ver weg en er zijn auto’s met chauff eur beschikbaar. Je komt 
daarna altijd weer terug in de rust van de villa om al je indrukken te 
laten bezinken.

We werken samen met www.villainasia.com en kunnen ook andere 
accommodaties op het eiland voor je organiseren. Het is een rustige periode 
in het jaar en er is altijd een mooie plek te vinden. 
 
Ben je op extra dagen overdag in de Villa en wil je mee-eten, dan betaal je 
per maaltijd. Op de dagen dat je niet meedoet aan het programma vragen we 
respect voor de rust en de stilte in het programma. Natuurlijk is het mogelijk 
je partner, vriend, vriendin, familielid of collega mee te nemen. Alle kamers zijn 
in principe ruime 2-persoonskamers. Vraag naar de tarieven als je samen een 
kamer wilt betrekken. Dit hangt o.a. af van deelname aan het programma. 
Alle tarieven vind je op de website www.mineke-minderhoud.nl


