/ Se alle våre aktive turer

Tusen takk, Johanna, for ditt sprudlende humør
og ne yogatimer, og takk til alle dere ne folk
som var med på denne Escape-reisen og gjorde
turen til en kjempe ott opplevelse.
Beate Brynjulfsen, gjest på yogatur

YOGA OG KULTURPERLER I SOGN
/ Nes Gard ved Luster orden i Sogn
24. sept / 5 dager / Instruktører: Johanna Fredriksson og Sunniva Egge Sipus

Bli med på en miniuke midt i hjertet av Sogn med en nydelig miks av
opplevelser og yoga. På tradisjonsrike Nes Gard kan du ta morgenka en på
brygga med utsikt til et av Norges største fossefall, du kan nne roen i
praktfull natur og lade batteriene.

Gled deg til:
Yogaundervisning med to av Norges mest erfarne yogalærere, Johanna
og Sunniva
Astruptunet i Jølster
Luster orden rundt, besøk i Urnes stavkirke og kjente kulturperler
Vandretur til gårdens egen støl Navarsete
Opplev små, trivelige bygder – blant annet Solvorn og Fjærland
Lær om fenomenet Jostedalsbreen på et bremuseum
Ølsmaking med lokalbrygget øl fra Leikanger
Festmiddag siste kvelden med aperiti før maten
LES OM TUREN →

Yogahelg i Jotunheimen

Yoga og det gode liv i
Trevi

15. jan 2021 / 3 dager
En gnistrende start på det nye året
med yogaundervisning, snødekt
landskap og kortreist gourmetmat.

29. april 2021 / 5 dager
Nydelig mat og eventyrlige omgivelser
midt i Italias grønne hjerte.

LES MER →

LES MER →

Turen med yoga og ski var utrolig bra. Sunniva
og Johanna er dyktige, pedagogiske, varme og
inkluderende. Helgen inneholdt mye yoga, og det
var en kombinasjon av dynamisk yoga og
roligere yoga som passet veldig bra. Vertene på
Grønolen var serviceminded og bidro både med
tips for skiløyper, guidet trugetur, lokal
kunnskap og nydelig mat!
Silje, gjest på yogatur i Jotunheimen i år

HVEM ER SUNNIVA OG JOHANNA?

Vi er heldige som har to av Norges mest erfarne yogainstruktører med oss
på turene våre. Begge er til daglig å nne på YogaKi i Oslo.

🧘 Sunniva Egge Sipus har både vært danser og musikalartist, og hun har

holdt på med yoga siden 90-tallet. Hun er utdannet innen Ashtanga Yoga,
ISHTA Yin Yoga, Yoga Nidra meditasjon, Gravid Yoga og Terapeutisk Yin
Yoga massasje. I dag er hun yogalærer på heltid, og hun er opptatt av at alle
skal kunne praktisere yoga ut fra sitt utgangspunkt.

🧘 Johanna Fredriksson har jobbet med trening og helse i over 25 år, og

har utdannelse innen Ashtanga Vinyasa Yoga, Yin Yoga, Mindful
Restorative, Anti Gravity Yoga og Garuda Foundation i tillegg til NLP
Coach. Hun er opptatt av å se hele mennesket og hva yoga gjør med den
mentale helsen. Johanna har en utrolig positiv energi som smitter over på
oss andre.

❗ Våre yogaturer er for alle – også for deg som ikke har prøvd yoga før.

Sunniva og Johanna tilpasser øvelsene etter ditt nivå, og viser gjerne ere
alternativer. Og ja – du kan godt drive med yoga selv om du er "stiv som
en stokk". Bare prøv!
MØT DEM BEGGE PÅ YOGATUR I SOGN →

YOGAKLASSE PÅ NOMADEN
Du kan også møte Johanna hvis du tar turen til reisebutikken Nomaden i
Oslo 11. august kl. 19. Der vil hun holde en yogaklasse (nybegynnere er
hjertelig velkomne!). Du vil også få høre mer om yogaturene våre. Håper du
blir inspirert!
LES MER OG MELD DEG PÅ HER →

FACEBOOK →

Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 6, 0663 Oslo | Tlf: 24 14 94 00
Du mottar dette fordi du har reist med oss eller har meldt deg på vårt nyhetsbrev.
Klikk her for å melde deg av nyhetsbrevet - eller ta kontakt med oss, så kan vi gjøre det for deg.
Les nyhetsbrevet på nett

