Yoga
week
Gambia

Yoga Workshop Gambia 2019
Periode 18-10-2019 / 25-10-2019
€ 625,- verblijf & workshop. Excl. Vliegticket.
CultinationaL organiseert in 2019 een yogaworkshop met Ester Smit
Vromans bij het zeer landelijk gelegen Kartong, de zuidelijkste plaats
van Gambia, West Afrika.
De accommodatie Boboi Beach Lodge geeft ruime gelegenheid voor
de yogaworkshop en biedt daarnaast een fijn comfort, eenvoudige
Afrikaanse maaltijden en prachtige excursies aan.
Prijs is inclusief workshop, accommodatie (half pension)
Exclusief reis, excursies, lunch & diner. (vanaf slechts €2)
Voor alle informatie, uitgebreid programma of aanmelding mail: cultinational@gmail.com

Over Yoga en Ester
De locatie en de landelijke omgeving van Gambia lenen zich uitstekend voor een yoga-vakantie.
Ester Smit-Vromans heeft diverse yoga-opleidingen gevolgd en heeft een yoga-studio in Ommen.
www.yogadoen.com
Deze week in Gambia geeft Ester diverse stijlen yoga o.a.: Yang (Power) Yoga, een dynamische,
energieke vorm van yoga, waarbij de focus ligt op spieren en lichaamshouding. Yin Yoga is het
tegenovergestelde van de Yang. De focus ligt hier op de botten en de diepere spierlagen. Deze vorm
van yoga werkt tevens meditatief.
Pilates oefeningen versterken buik en rug en brengen balans in het lichaam, terwijl je wervelkolom
wordt ondersteund. Deze week is voor beginners en gevorderden. De docent past de lessen aan op het
niveau van de cursisten. Het doel van deze Yoga-week is om je te stimuleren in je mogelijkheden, het
leren aanvoelen van grenzen en het versterken van vertrouwen. Aan het eind van deze week weet je
wat yoga is, kun je zelf de zonnegroeten doen en ken je diverse pranayamas (ademhalingsoefeningen).
Van maandag tot en met vrijdag zijn er dagelijks twee yoga-workshops van 90 minuten.
Daarnaast biedt Ester Thaise massages aan vanaf 60 minuten voor € 60,De middag is vrij. Er zijn ruime mogelijkheden om te ontspannen of juist actief te zijn en deel te nemen
aan excursies door het mooie West Afrikaanse Gambia.

Accommodatie

Boboi Beach Lodge is idyllisch gelegen, direct aan het strand met weids uitzicht over zee. In een rustige
omgeving ver weg van het massatoerisme kun je overnachten in orginele roundhouses of in modernere
appartementen. Allen zijn voorzien van een tweepersoons- en een single bed. Er is een aparte
doucheruimte. Er is een loungeruimte waar je kunt ontbijten, lunchen of dineren. Verspreid over de
compound zijn hoge hutten gebouwd waar je kunt relaxen, lezen of mijmerend uitkijken over zee.

Het authentieke vissersdorp Kartong is het meest zuidelijkste dorp van Gambia. Gelegen aan de kust
en in het zuiden liggend aan de Hallahin rivier, de grens met Senegal. Hier is een kleine vissershaven
en het Kartong Fishing centre. Naast de dagelijkse markt voor de bevolking, zijn er enkele bars,
restaurants en souvenir winkeltjes die voor een aangename sfeer zorgen. Kartong is een aangewezen
plaats om achterover te leunen en te genieten van het Afrikaanse dorpsleven.
Het dorp en de rivier (grens) vind je op 10 min rijden afstand. Maak een piroque tour op de Hallahin
rivier omzoomd door mangroves, palmbomen en baobabs waar je de meest bijzondere vogels, zoals de
Afrikaanse slangenhalsvogel, misschien wel de palmgier kunt ontdekken. Bezoek aan andere toeristische
trekpleisters kun je ter plaatste in overleg boeken.
We hebben een toegewijd en ervaren team dat zorgt voor een aangenaam verblijf en voor vervoer.
Kartong ligt maar 40 minuten rijden van Banjul Airport en het toeristische Senegambia gebied.
Algemene informatie Gambia zie www.gambiavoorbeginners.nl

