
MEDIYOGA & VANDRING
22-29 sep 2019 i Lendas/Kreta

Jeanette Challis

Kursavgift: 8200 kr, inkl an-
mälningsavgift 2000 kr, 7 ho-
tellnätter i enkelrum med dusch 
och enkel kokmöjlighet (frukost 
ingår ej), transfer, välkomst- 
och avslutningsmiddag.  

Flygresa bokar var och en för 
sig t ex genom Tui.se till Herak-
lion. Resdag fredag.

ANMÄLAN och info
Ann-Sofie Noryd: 0763-75 50 
70 info@lendasoasen.se 
Jeanette Challlis: 
challisje@icloud.com 
Läs mer > www.lendasoasen.se 
Sista anmälningsdag – 15 maj 
eller när kursen är full.

Kursen för dig som vill kombinera det inre lugnet i yogans värld 
och den yttre upplevelsen av Lendas fantastiska omgivningar.
Under kursen får Du:
• träna MediYoga med andning, meditation och lugna, mjuka yogarörelser
• klangmeditation
• tillfälle att komma ner i varv och få tid till återhämtning
• vandra tillsammans i tystnad genom landskapet kring Lendas
• i rörelseverkstaden träna din kroppsmedvetenhet och öka din rörlighet.  

Ur programmet: Vi börjar och slutar dagen med ett Mediyogapass; på morgonen för att 
samla energi och balans för dagen och på kvällen för att komma till ro. Vi gör vandringar, bl a 
till ett pilgrimskapell med vidunderlig utsikt och via Drafula-ravinen ner till en strand med 
naturlig marmor. På eftermiddagarna får du tid för dig själv, en skön siesta och ett dopp i 
havet.
Övrigt: MediYoga  är en svensk utvecklad terapeutisk yogaform som används både 
inom friskvård och inom rehabilitering. Inga förkunskaper krävs men en god 
allmänkondition med tanke på vandringarna. Kursen omfattar 5 dagar.

Platsen : Lendas är en liten fiskeby på södra Kreta. Hit reste människor redan under antiken för 
att söka läkedom i Asklepiostemplet, dricka brunn och få rekreation. Rester av templet finns 
kvar och vattnet kommer från samma källåder nu som då.

Kursledare: Jeanette Challis är utbildad dansare, danspedagog, yogainstruktör, diplomerad 
Medi-yoga- och Gravidyogainstruktör. Jeanette leder sedan flertalet år yogakurser, rörelseverkstad och 
re-treat på Oaxen och Svenska Kulturcentret Lendas Kreta. Jeanette är också legitimerad 
barnmorska. Läs mer om MediYoga på www.jeanettechallis.se
LendasOasens Ann-Sofie Noryd är lärare, teaterinstruktör, mindfulnessinstruktör. Hon ansvarar för 
vandringarna och har gedigen kunskap om Lendas natur, kultur och historia. Driver kursverksamhet i 
Lendas sedan ca 20 år och ansvarar också för kursadministrationen.




