
HET PROGRAMMA

Aankomst in de villa
Welkom met uitgebreide brunch 
Introductie coaching
Massages 1 uur p.p.
Dinner en live muziek.

Zaterdag

ALL INCLUSIVE BODY,
MIND AND SOUL
RETREAT

CONTACT ME :
Phone : +31 (0)6 432 05 582
Website : www.studio44.fit
E-mail : mirjam@studio44.fit

08::45 > Smoothie
09:00 > Yoga/ pilates, meditatie of
FreshBalance
10:00 > Gezond ontbijt
11:00 > Start groepssessie 
13:30 > Uitgebreide lunch
15:00 > Wellness: Massages, individuele
coaching sessies en individuele personal
training sessies
18:00 > Hiken vanaf de villa
20:00 > Uitgebreid dinner 

Zondag

Een uniek programma ontwikkeld om
wellness en complete ontspanning aan de
prachtige Spaanse kust te integreren. Een
week vol met uitdagingen waar lichaam en
geest volledig aan bod komen.

4 dagen lang werk je met een kleine groep
intensief aan je lichaam en geest.

Je krijgt personal training van een personal
in house trainer, één op één sessie met een
ervaren lifestyle coach en een privé chef-
kok verzorgt alle luxe maaltijden.

Met onder andere: meditaties, yoga, hiken,
fietsen oftewel alles in het teken van
ontspanning en bewegen voor lichaam en
geest.
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08:45 > Smoothie
09:00 > Yoga/pilates, meditatie of
FreshBalance
10:00 > Gezond ontbijt
11:00 > Groepssessie 
13:30 > Uitgebreide lunch
14:00 > Wellness: Massages, individuele
coaching sessies en individuele personal
training sessies.
18:00 > Hiken vanaf de villa
20:00 > Uitgebreid dinner 

Maandag

BODY, MIND & SOUL
De all inclusive retreat met 

Auto's beschikbaar tijdens de
retreat 

Dagelijkse schoonmaak van
de kamers.

Een volledig op maat gemaakt 
programma speciaal voor jou.

Een chef-kok die de maaltijden 
bereid.

Verblijf in een luxe Villa met 
zeezicht.

Vliegtickets en bagage 

07:45 > Smoothie
08:00 > Yoga/pilates, meditatie of
FreshBalance
09:00 > Gezond ontbijt
10:00 > Vertrek uit de villa
Middag in Malaga + fietstocht & lunch

Dinsdag

Neem de tijd om te doen wat je
ziel gelukkig maakt.

 


