KÆRLIGHEDSRETREAT

i Piemonte

NÆRVÆR, MEDITATION
OG PERSONLIG UDVIKLING
FOR PAR I SMUKKE PIEMONTE
Trænger du og din partner til et åndehul i en
travl hverdag? På dette retreat får I ladet batterierne op og bliver mindet om alt det, I værdsætter hos hinanden.

P

iemonte er et af de smukkeste steder i Europa. Det bjergrige landskab, de endeløse vinmarker og
ikke mindst Villa Verdini skaber rammerne om dette eksklusive retreat, hvor Mette og Peter Junker
inviterer 6 par med på 5 dages ren forkælelse for krop, sind og sjæl med et spændende og meningsfuldt
program bygget op omkring personlig udvikling, meditation og italiensk livsnyderi.
Der vil være en god balance mellem guidede meditationer, givende øvelser og spændende undervisning,
som giver indre ro og forståelse for egne og fælles styrker.

Villa Verdini

Villaen er en underskøn villa på toppen af en bakke med
360 graders udsigt over alperne og de omkringliggende
vinmarker. Villaen ligger tæt på vinmarkerne Barbera, Barolo & Barbaresco, Torino, Asti, Alba og Monferrato bakkerne. Gemt væk og meget privat og et godt stykke fra
turistområderne.
Der er i alt 7 unikke soveværelser og 5 badeværelser, alle
udstyret med topmoderne faciliteter. Villa Verdini leverer
sit eget økologiske fodaftryk ved at generere elektricitet
fra et net af solpaneler på taget. Solenergi bruges også
til at drive varmepumpen, som opvarmer hele bygningen.

På egen hånd i P iemonte

Der vil naturligvis være rig mulighed for at
slappe af og nyde Villa Verdini og den
bjergtagende natur. Herudover kan I
se frem til autentisk og velsmagende
italiensk mad udført af lokale kokke.
På 3. dagen får I efter morgenmaden mulighed for at være på egen
hånd og udforske området. I kan bl.a.
tage ind til den hyggelige by Canelli,
som er kendt for sine 13 km underjordiske katedraler, hvori der lagres millioner af
flasker af lækre bobler – Spumante.
Hvis I har lyst til en lokal vinsmagning, kan vi selvfølgelig
også arrangere det for jer.

Om Mette og Peter
Mette og Peter er to ildsjæle, som brænder for at styrke selvværd, trivsel og indre
lederskab.

Retreatet inkluderer
•
•
•
•
•
•
•

•

Flyrejse t/r København – Milano inkl. transfer t/r.
Indkvartering i smukke dobbeltværelser i 5 dage.
Fuld forplejning med privat kok og gastronomisk
italiensk køkken.
Daglige guidede meditationer.
Daglige åndedrætsøvelser.
Teori og praksis omkring sindets opbygning
og de mentale muskler.
Individuelle Energiprofiler og Personlig Styrke.
Kortlægning, som giver indblik i personlige og
fælles kompetencer.
Mulighed for individuel stressmåling samt rådgivning.

•

Mulighed for udflugt i området med besøg på
lokale attraktioner.

En typisk dag på kærlighedsretreat
Kl. 07.30 - Morgenmeditation.
Kl. 08.00 - Morgenmad.
Kl. 09.30 - Dagens program starter.
Kl. 12.30 - Frokost.
Kl. 14.00 - Undervisning & øvelser.
Kl. 16.00 - Fritid.
Kl. 19.00 - Middag.
Kl. 20.30 - Aftenmeditation og afrunding af dagen.

De er oprindeligt fra den finansielle sektor, men tog springet i
2005 og stiftede deres egen virksomhed
Body Mind Academy, som i dag er kendt for
at styrke indre lederskab og trivsel på landets virksomheder og skoler.
Derudover har de deres eget akademi og
egen klink på Frederiksberg, hvor flere tusinder gennem årene har været i individuelt
forløb, på kurser eller uddannelse.

Datoer og priser
Klik ind på www.zenluxurytravels.com, hvor
du altid kan finde datoer og priser for de
næste retreats i Piemonte.

