
 

Intensieve onderdompeling in Yoga, Meditatie, Kungfu,... 
Dit in onze eco-chalet : Lyrdryan 

Valencia, Sapnje 
 

 

6u dagelijkse training  
Top zijactiviteiten : surf, snorkel, hike, strand,... te midden van prachtige 
natuur. 
Genieten, zelfontplooiing en gezelligheid. 
 
 

 
Lokatie : LYRDRYAN , Pego, Valencia, Espana. 

 
 

Te midden van het Nationaal Park  la Marjal de Pego-Oliva  
http://www.parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-marjal-de-pego-oliva 
 
 
Data :  zaterdag 9/11/2019 – wo 13/11/2019 
(Ryanair  BRU-VAL 20:45-23:05, woe VAL-BRU 13:50 – 16:20) 
 
Lyrdryan ligt op 4 km van het strand en 4km van het dichtsbijgelegen dorpje, Pego. 
Het natuurgebied ligt in een dal vanwaar de bergketen van Sierra Nevada begint. 
De eco-lodge is rudimentair. 
Er zijn 2 (koude) douches), een droog WC, wastafel. 

http://www.parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-marjal-de-pego-oliva


Een grote koelkast en 4 gasvuren + oven op gas. 
Een zonnepaneeltje zorgt voor voldoende energie voor het opladen van telefoon, het 
oppompen van het water uit de waterput en basis verlichting voor ’s avonds. 
In de chalet is er slaapplaats voor +4 volwassenen. Hoogslaper voor 3, dubbelbed 
beneden) 
Er staat een caravan met 2 slaapplaatsen, en de Lyrdryan blackskirt voor de 
lesgever(met sterrezicht :p) Er is nog een grote tent voor 3 volwassenen. 
Trainingsveld van 15mx4m deels beschut van de zon, mogelijk tot overdekking. 
2 fietsen voor uitstappen. 
 

   
 
 
 
PROGRAMMA 
ZATERDAG  
Aankomst iets na middernacht. 
zzzzzz 
 
ZONDAG  
6:30 Meditatie 
7:00 chanting, pranayama  en cleansing  
7:30 Yoga 
9:00 Ontbijt 
10:00 Bezoek locale rommelmarkt (rastro) 
11:30 Taichi – kungfu training – contempletative walking – creative therapy 
12:30 Lunch 
 
Vrije tijd – activiteit (initatiaie wavesurf, snorkelen, strand, bergwandeling) 
 
16:00 yoga 
17:45 Sunset dinner 
19:00 Meditatie 
 
 
MAANDAG 
6:30 Meditatie 
7:00 chanting, pranayama  en cleansing  
7:30 Yoga 
9:00 Ontbijt 
10:00 Taichi – kungfu training – contempletative walking – creative therapy 
 
11:00 lunchpakket maken 
11:15 Bergwandeling met grotmeditatie 
 
16:00 yoga 
17:45 Sunset dinner 
19:00 Meditatie 
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DINSDAG 
6:30 Meditatie 
7:00 chanting, pranayama  en cleansing  
7:30 Yoga 
9:00 Ontbijt 
10:00 Taichi – kungfu training – contempletative walking – creative therapy 
 
11:00 lunchpakket maken 
11:00 Uitstap Stuwmeer Beniarres 
Training ter plaatse 
 
19:00 Feestje – BBQ Lyrdryan 
 
 
WOENSDAG 
9:00 Ontbijt 
10:00 Opruim – vrije tijd 
11:00 Vertrek luchthaven 
 
13:50 vlucht VAL-BRU 
16:20 Aankomst BRU 
18:00 Aankomst Antwerpen 

 
 
 
PRAKTISCH : 
De ryanair vlucht staat momenteel op minder dan 100€ 
Enkel kleine handbagage(lunchpakket) toegestaan. 
Koffer mits toeslag. 
Treinticket : 12,5€ 
 
Voor het eten wordt een een gemeenschappelijke pot gemaakt. 
Elke dag kookt er 1 persoon mits overleg. 
Laatste avondmaal wordt voorzien door Ellgurd 
 
Kosten verblijf, lessen en plaatselijk vervoer (huurauto) : 250€ 
 
MEENEMEN : 
ID kaart (eventueel rijbewijs) 
Europees bewijsje verzekering 
Zwem-strand kledij + handdoek 
Trainingkledij 
Persoonlijke hygiëne. 
Afwasmiddel , doucheshampoo en zeep zijn terplaatse aanwezig (biologisch 
afbreekbaar) 
 
Meer info sigurd@ellgurd.be 
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