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Hermed inviterer vi til et nyt år med YOGA-retreats på 

MASSERIA SCHIUMA.

Vi har i flere år har taget forskud på sommeren i Puglia og  

tilføjede sidste år, også retreats i eftervarmen. 

Oplev en uge med fokus på selvforkælelse, fælleskab, god, sund, 

lokal mad, yoga og fordybelse. Der vil også være tid til  

afslapning, dukkerter i poolen og i havet.

Dine værter er  RIKKE MORTENSEN  og  PERNILLE 

LEMBCKE, der står for koordinering og maden sammen med 

ENZA & ANNA fra lokalmiljøet. 

Vores yogalærer  SANDRA HEAVEY fokuserer på traditionel 

Hatha yoga krydret med Vinyasa flow og Yin yoga. Alle kan  

deltage – både øvede og nybegyndere. Den smukke yoga shala i 

citrushaven, danner rammen om vores yoga praksis to gange hver 

dag. Hele ugen vil vi have fokus på velvære, og udover yoga vil 

der også være mulighed for fordybelse og meditation.

AKTIVITETER & TILVALG

Vores dygtige massører, Marieantoniette & Georgia  kommer til 

os på Masseria Schiuma og du vil have mulighed for at booke  

behandlinger som massage og shiatzu (dog ikke inkluderet i 

prisen).

Der er meget at se i Puglia og området omkring os er spændende, 

trulli-byer, loppemarkeder, historiske rigdomme, keramik, 

fantastiske strande og vilde restauranter -så overvej om du skal 

blive i området et par dage ekstra og udforske, for mens du er på 

Masseria Schiuma er det oplagt kun at fokusere på det daglige 

program.



MASSERIA SCHIUMA OG OMRÅDET

Schiuma betyder havskum på italiensk, og Masseria Schiuma er en olivengård i den 
sydlige italienske region, Puglia. Gården ligger kun 700 meter fra havet og områdets 
allerbedste sandstrande. Puglia har de seneste år oplevet en større interesse på grund 
af sin smukke rå og rene natur, sin skønne mad og velbevarede kulturarv.

MASSERIA SCHIUMA er blevet gennemgribende renoveret med respekt for gamle 
detaljer og patina. Stedet forener den antikke charme og ”simple living feel” med et 
højteknologisk klimaanlæg drevet på solceller. Regnvandet bliver desuden opsamlet 
og brugt til vanding, og den 25 meter lange pool har et avanceret saltanlæg uden 
brug af kemi. Alle materialer, der er brugt til istandsættelsen, er giftfrie og naturlige. 
Vi har et klart mål om ikke at belaste vores elskede miljø mere end højst nødvendigt.

SOVEVÆRELSER

Gården har 7 dobbeltværelser, hvor et par af dem er så store, at der kan sove 3 per-
soner. Alle værelser har store dobbeltsenge (plus gode ekstra enkeltsenge i de største 
værelser) og eget toilet og bad. Vi forestiller os, at du ikke har noget imod at dele 
værelse med andre. Det er selvfølgelig muligt at dele værelse med nogen, du ønsker – 
fx hvis I kommer to eller flere sammen. Giv gerne besked hvis du har særlige ønsker 
vedr. værelsesfordelingen. Værelserne bliver fordelt efter ’først til mølle’-princippet.

Igen i år har vi et stort lækkert glamping-telt på grunden, der er indrettet som 
soveværelse til to-tre personer. 

Ønsker du at booke et eneværelse på Masseria Schiuma skal du regne med en ekstra-
betaling.



MAJ 2020 
Yoga & Meditation         week 21  16.-23. maj 2020 
Yoga                               week 20  23.-30. maj 2020

SEPTEMBER 2020 
Yoga                            week 38  12.-19. september 2020 
Yoga                            week 39  19.-26. september 2020

Du kan tjekke ind fra lørdag kl. 16 og ugen efter tjekke ud senest kl.10. 

TILMELD dig på YOGA@MASSERIASCHIUMA.COM 
Hvis I er flere sammen så skriv hvor mange I er, så vi tidligt kan fordele værelserne. 
Værelserne fordeles efter “først til mølle” pricippet. 

Prisen for ugen er 10.500 kr., inkl. overnatning i delt soveværelse, yoga og fuld for-
plejning. Alt yoga udstyr, sengetøj, håndklæder og meget andet er inkluderet.
 
EARLYBIRD · MAJ DKK 9.500 (DEPOSITUM BETALT FØR 1.2.2020)

EARLYBIRD · SEPT DKK 9.500 (DEPOSITUM BETALT FØR 1.6.2020) 

 
For at sikre dig din plads indbetales et depositum på 3000 kr. (non refundable) - 
husk at skrive dit navn på din indbetaling til Konto reg 7670 konto 0002872203 

Book også din flybillet til Bari, Brindisi eller Napoli for at få en god pris - eller hvis 
du har god tid kan du tage toget fra København.

Betaling af restbeløbet skal ske senest 60 dage før afrejse. I får bested når det er tid.

Ved evt. afbud refunderes 50% indtil 30 dage før afgang, herefter kan indbetalingen 
ikke refunderes – men du er velkommen til at finde en, der kan overtage din plads.
Det er en god idé at tegne en rejseforsikring som kan dække en evt sen aflysning ved 
sygdom.

Du kan se mere om Masseria Schiuma på MASSERIASCHIUMA.COM
Og følg os gerne på Instagram og på Facebook, hvor vi løbende opdaterer med  
billeder og information.

Når vi nærmer os, sender vi et detaljeret program til dig, men har du spørgsmål, er 
du altid velkommen til at kontakte os.

Vi glæder os til at se dig i 2020.  
Sandra, Pernille & Rikke


