
på Kragerup Gods
NYTÅRSKUR



Nytårskuren er ren selvforkælelse og udrensning på 1. 
klasse. Du opnår resultater på blot fire dage og får den 
bedst tænkelige start på det nye år. Opholdet er inkl. 
indlogering i delt dobbelt- eller enkeltværelse samt fuld 
forplejning, behandlinger og træning for krop og sjæl. 

Nytårskur
Med Kropsinstituttets nytårskur på Kragerup Gods kommer du godt igang med det nye år. Yoga, 
M:A:M træning, mindfullness, åndedræts- og nærværstræning, meditation, B:A:M kropsbehandlinger, 
varm suppefaste og masser af selvforkælelse. Suppefaste er en fantastisk måde at kickstarte og 
udrense kroppen på. Du skal ingenting gøre andet end at nyde det og læne dig tilbage og lade alt 
blive serveret for dig på et sølvfad. Du kommer hjem med redskaber til at nå dine nytårsfortsæt, mere 
energi, væsentlig sundere samt et par kilo lettere både udenpå og indeni.

GIV DIN KROP DEN BEDSTE START 
PÅ DET NYE ÅR MED SUPPEFASTE 
OG UDRENSNING I HISTORISKE 

OG NATURSKØNNE OMGIVELSER



Turens indhold
Nytårskuren er ren selvforkælelse og udrens-
ning på 1. klasse. Du opnår resultater på blot 
fire dage og får den bedst tænkelige start 
på det nye år. Opholdet er inkl. indlogering 
i delt dobbelt- eller enkeltværelse samt fuld 
forplejning, behandlinger og træning for 
krop og sjæl. 

Hver morgen dyrker vi yoga og mediterer. På 
den måde får du den bedste start på dagen. 
Om aftenen understøtter vi din udrensning 
med M:A:M træning og meditation. Den 
perfekte afslutning på en dag i sundhedens 
tegn.

Dagen lang serveres der lækre og næren-
de varme grøntssagssupper, som er lavet af 
økologiske råvarer. Derudover får du kosttil-
skud, som understøtter din suppefaste og 
din udrensning.
 
Sammen dyrker vi åndedrætstræning, ud-
strækning og afspænding, som får dig helt 
ned i gear og giver dig alle muligheder for at 
genfinde balancen i din krop. I løbet af op-
holdet får du også to B:A:M kropsbehandlin-
ger som supplement til din udrensning. Du 
har derudover fri adgang til godsets lækre 
spaområde med pool og sauna. Om aftenen 
laver vi målsætning for resten af året, og må-
ske endda for resten af livet.

Glæd dig til nogle sunde og fantastiske dage, 
hvor du får opskrifter med hjem og masser af 
inspiration til en sund, sjov og let hverdag. 



Godset
Kragerup Gods kan dateres flere hundrede år tilbage.  Det smukke gamle 
gods er en perle for sig. Godset er omgivet af den smukkeste natur, som 
indbyder til masser af frisk luft og gåture. Derudover har Kragerup Gods 
fokus på bæredygtighed og gør en ekstra indsats for at skåne miljøet og 
er selvforsynende med både el, vand og varme. 

Lad dig betage af de historiske rammer og den storslåede natur. Find ro, 
inspiration og overskud til den travle hverdag, som venter derhjemme.

Datoer og priser
Klik ind på vores hjemmeside, hvor du altid kan 
finde datoer og priser for de næste retreats til Kragerup Gods.


