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En kurs för 
dig som söker         
stillhet, lugn 
och ro. Med havet 
framför fötterna 
och höga klippor 
som omsluter 
den lilla byn 
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1 december 

Byn Lendas är belägen mitt på Kretas sydkust, 
rakt söder om Kretas största stad Heraklion. 
Lendas ligger vid stranden i en naturlig hamn 
mellan två utskjutande klippor. Den ena klippan är 
påfallande lik ett stort lejon, ”Lejonklippan”, vilket 
också gett byn dess namn – leontas är det grekiska 
ordet för lejon.
Den är en mycket gammal boplats där arkeologiska 
fynd har gjorts, från både förhistorisk och grekisk/
romersk tid. I utkanten av byn finns resterna av ett 
Asklepiostempel (läkekonstens gud). Det rena käll-
vattnet ansågs helande och stärkande och 
därför anlades en antik kurort i Lendas. 
Vattnet går att dricka och kommer från samma 
källåder som då.

Vi bor i dubbelrum på mindre familjehotell, alla 
hotellrum har egen ingång och uteplats, badrum, 
kylskåp och utrustning att koka sitt morgon kaffe/te 
och tillreda sin frukost.
Lunch och middag kan intas på någon av de 
fantastiska tavernorna som serverar 
genuin grekisk mat.

Stranden ligger i byn nedanför raden av tavernor 
och är ett par hundra meter lång.
Där finns gratis solstolar och parasoller. Följer man 
stigen över Lejonklippan finns en längre strand i 
grannbyn Ditikos.

Mer information om Lendas hittar du på 
www.lendasoasen.se

Den lilla byn Lendas

Isse Magnusson 
Yogalärare
Lägger stort fokus på deltagarens inre, att hitta ande-
taget och stillheten. Men även hur vi positionerar oss 
i de olika yogaställningarna (Asanas) för komfort, 
säkerhet och optimalt fysiskt och mentalt 
välbefinnande. Hur den fysiska hälsan hänger ihop 
med det mentala, kropp och sinnen. Hur vi med små 
enkla förändringar kan förbättra vår fysik, mentala 
hälsa och därigenom leva ett mer harmoniskt liv. 
Koppla in ditt inre, koppla bort alla måsten och hitta 
lugnet på yogamattan.

Marianne Princis
Jobbar med stresshantering och mindfulness och 
vill hjälpa människor att finna balans i tillvaron, att 
bli mer medvetet närvarande och på så sätt minska 
onödig stress.             
Föreläser och håller kurser i stresshantering, 
mindfulness och hur vi blir hållbara över tid.

Isse Magnusson
070-361 47 30
isse@isse.nu
www.isse.nu

dina bara vara inspiratörer

Marianne Princis
070-862 61 64
marianne.princis@live.com
www.meranu.se



”I LENDAS ÄR
ENKELHETEN LYX”

Ann-Sofie, Lendasoasen

Det här är en kurs för dig som söker stillhet, 
lugn och ro. 
Du som behöver varva ned och ge dig själv tid att 
lyssna inåt. 
När livet och vardagen behöver pausas, då alla 
måsten och krav, från dig själv och omvärlden, 
får lov att vänta, eller kanske utvärderas.

Vad är det egentligen som är så akut, så viktigt att du 
glömmer bort dig själv?

Veckan i Lendas ger dig utrymmet och möjligheten 
till att hämta andan och bara vara.
Schemat för veckan är luftigt, just för att egen tid 
till reflektion ska rymmas. Du väljer själv om du vill 
smyga undan i ensamhet eller vara i sällskap med 
andra.

Under veckan erbjuds du att vara med på lugn och 
inkännande Yoga och vägleds in i Mindfulness och 
stresshantering.
Vi kommer att göra vandringar åt öster och väster. 
”Powerwalks” eller högt tempo slipper du helt, 
vi vandrar i långsamt tempo och insuper atmosfären 
tillsammans med vår underbara guide.

Tillsammans kommer vi att njuta av den makalösa 
utsikten som bukten erbjuder. Vi besöker underbara 
stränder och kan njuta en magisk solnedgång.

Pris: 9,200:- 

inkl. boende i dubbelrum, med egen uteplats
transfer från flygplatsen

Mindfulness, Yoga och vandringar 
med guide och besök i Asklepiostemplet 

samt 2 middagar           
(Boende i enkelrum: tillägg 700:-)

9-16 Maj 2019

Anmälan till: Ann-Sofi på 
www.lendasoasen.se

Flyg bokas själv. I dagsläge finns biljetter 
från ca: 2,500:- - 4,000:-

UNDER VÅR VECKA 
KOMMER VI ATT...

Guidas i en tempelvandring
Ge oss ut på en halvdagsvandring 

och en heldagsvandring
Yoga dagligen för vårt välbefinnande

Dagliga mindfulnessövningar för att få verktyg 
till att  hantera vardagsstressen

Fördjupa oss med föreläsningar i stresshantering 
och yogans kraft att förändra på djupet

Självklart finns möjligheten att på egen hand ge 
dig ut på en upptäcktsfärd i den magiska 
naturen eller längs underbara stränder, 

besöka marknaden eller uppleva 
Lejonklippan från dess topp

Du kan komma som du är, oavsett vem du är
Det finns inga krav på förkunskaper

BOKA TIDIGT 
RABATT

SENAST 1/12-2018
Följ med för 8,800:-


