
Häng med på 
Foto & Yoga-resa 

18-25 maj 2019

I maj, när sommarens sol och värme nått 
Grekland, åker vi tillsammans med Mia

 Karlsvärd och Helen Ingerdotter till 
Thassos i Grekland. 

Den vackra ön som är den perfekta 
platsen för en foto och yogaresa, ön som 

med sina vackra omgivningar skapar 
inspirations till att ta bilder och som ger det 

där härliga lugnet för yoga.

Du som bokar din 
resa senast den 1/1

får yogamatta 
samt boken ur 

spättans synvinkel.



1    Resia Gruppresor

I maj, när sommarens sol och värme 
nått Grekland, åker vi tillsammans med 
Mia Karlsvärd och Helen Ingerdotter 
till Thassos i Grekland. Den vackra ön 
som är den perfekta platsen för en foto 
och yogaresa, ön som med sina vackra 
omgivningar skapar inspiration till att 
ta bilder och som ger det där härliga 
lugnet för yoga.

Förutom daglig yoga, foto-teori och 
foto-workshop, har vi tid till att njuta av  
sol och värme. Vi får sola och bada på 
några av Greklands vackraste stränder 
och självklart ingår en båtutflykt med 
tillhörande lunch.

Se det som en vecka att ta hand om dig 
själv och inspireras av nya kunskaper. Nu 
har Du möjlighet att uppleva det bästa 
som denna vackra ö har att erbjuda. 
Det här är en härlig resa för dig som 
vill lära dig mer om hur du enkelt kan 
utveckla dina möjligheter att fotografera 
och filma med mobilen samtidigt som 
du varje dag får vägledning att ta 
hand om din kropp och ditt sinne med 
yogapass i sol och värme. Det här är 
en reseupplevelse du inte får missa i en 
underbart solvarm atmosfär.  

Vi önskar dig varmt välkommen att följa 
med!

Gruppresa 18-25 maj 2019

Följ med på Foto & 
Yoga-resa

Du som bokar din resa senast den 1/1
får yogamatta samt boken ur spättans 
synvinkel.

Prisinformation
8 dagar fr. 12.500:- 

I priset ingår

• Egen bussanslutning till Arlanda från 
Motala/Linköping/Norrköping

• Flyg tur och retur från Stockholm till Kavalla

• Boende i delat rum 7 nätter på hotell 
Loulodis fresh på Thassos

• Frukost & middag under hela veckan

• En eftermiddag för dig som vill lära 
dig de manuella inställningarna på en 
systemkamera

• Fotolektioner utifrån mobiltelefon i grupp  
5 förmiddagar

• Heldags båtutflykt inkl. barbequelunch

• En frivillig yogaklass per dag med Helen 
vår yogalärare

• Alla fotogenomgångar och workshops  
med Mia

•  Alla yogapass med Helen

Program
Vi börjar dagarna med en härlig 
morgonyoga.  Du kan vara nybörjare 
eller van yogi, gammal eller ung, stel eller 
vig. Helen kommer att guida dig genom 
passen och är mån om att du ska känna 
dig bekväm.

• Yogapass varje morgon före en välförtjänt 
frukost.

• Efter frukost har vi foto-workshop. Under 
veckan övar vi på att ta närbilder, porträtt, 
översiktsbilder mm. Mia går också igenom 
bildkomposition och hur ni kan göra egna 
filmer med mobilen. 

• Därefter har ni all möjlighet att slappa 
vid poolen eller fortsätta att träna på att 
ta inspirerande bilder. I närheten finns 
också stranden för ett dopp och härliga 
omgivningar för promenader i olivlundarna.

• En heldags båtutflykt.

• Foto/Yoga-promenad. 

• En kväll tränar vi på att fotografera i 
skymningen och njuter av solnedgången.

• Några av kvällarna avrundar vi med ett 
yoga/meditationspass.

Resia Motala

0141-22 85 50   www.resia.se/motala 

Resan kan 
endast bokas 

på Resia i 
Motala


