FLOWW
on
Tour
ALGARVE (PT)
27 april - 1 mei
Retreat, Recharge, Reset

Laat je verwonderen door deze prachtige streek.
Ontdek de rocky coastline.
In de rustgevende retreat van witte muren tegen
de felblauwe lucht.
Connect met gelijkgezinden.
Proef de heerlijke smaken van healthy homemade
food.
Geniet van actie en rust.
Herontdek je passies.
Laat je zalig verwennen zodat je opgeladen
terug naar huis toe kan.
Reset jezelf.
Wees welkom
Morgane & Eva

FLOWW ON TOUR
NEEMT JE MEE NAAR
DE ALGARVE
Lagos, Portugal:
De streek waar de temperaturen in de lente het aangenaamst zijn.
Start jij de ochtend met een FLOWW les* & "innerwork".
Schuif daarna je benen onder tafel want onze HUISCHEF heeft voor jou alles
voorzien. Geniet van de omgeving maar evenzeer van tijd aan het zwembad of
een boek in tal van verborgen hoeken van een parelwitte villa.
Samen ontdekken we de prachtige natuur vanop het land en vanuit de zee.

RECHARGE your body
RESET your mind
SMILE :)

DE VILLA
De high-end
parelwitte CASA van
meer dan 350 M2 ligt
verborgen in een
prachtige tuin met tal
van fruitbomen.
Op enkele minuten van
het strand maar
perfect afgelegen om
van totale stilte te
genieten.

DE KAMERS
De minimalistische
kamers met design
meubelen creëren een
gevoel van rust.
De badkamers zijn
ruim en net als de
kamers afgewerkt met
natuursteen en ramen
die een het licht
binnenlaten en
uitgeven op een privé
terras en de tuin.
bekijk de kamers
verder in de brochure

LUXE &
EENVOUD
Elke gast voelt zich thuis in een omgeving
van luxe en eenvoud. Comfort en relaxatie
staan hoog aangeschreven daarom is
iedere kamer voorzien van de beste
bedden, zachtste bedlinnen en fluffy
handdoeken.

HEALTHY FOOD
Beweging en voeding gaan hand in hand.
Chef Eva tovert iedere dag met veel liefde
heerlijke vegetarische maaltijden.
RESET en DETOX je lijf met pure, lokale en
zoveel mogelijk biologische seizoensproducten
uit de streek.
Naast de hoofdmaaltijden worden gezonde
tussendoortjes, fruit, thee en koffie voorzien.
Genieten staat centraal ook tijdens deze
alcoholvrije retreat.
Gun je lichaam en geest optimale rust.

DE ACTIVITEITEN
Dagelijks staan 1 tot 2 FLOWW lessen op de
agenda. Dat kan gaan van een morning YOGA tot
een up tempo PILATES. Check de planning voor alle
info*
*Heb je eens geen zin om deel te nemen? Geen
probleem, je bent vrij om te doen waar jij zin in
hebt.

We ontdekken de rotsachtige omgeving van de
Algarve met een HIKE en aanschouwen de oranje
formaties vanop de PADDLE BOARD of KAYAK.
Daarnaast is er voldoende vrije tijd om van de
omgeving te genieten, een boek te lezen aan het
zwembad of jezelf te trakteren op een
ontspannende massage.

DE PLANNING**
donderdag
27/04

vrijdag
28/04

zaterdag
29/04

zondag
30/04

maandag
01/05

aankomst
welkomstdrankje
avondeten

morning yoga*
ontbijt
activiteit (HIKE)
lunch
vrij moment
FLOWW - les
avondeten*

ontbijt
FLOWW- les*
activiteit ( paddle
board/kayak )
picknick lunch
vrij moment
avondeten
Yin Yoga*

sunrise yoga*
picknick ontbijt
vrij moment
lunch
vrij moment
FLOWW-les
avondeten*

ontbijt
uitchecken
luchthaventransfer
+ lunch on the go

*er zullen ook korte groepsmomenten voorzien worden van meditatie, journaling & innerwork.
**deze planning kan nog wijzigen voor vertrek of ter plaatse

DE KAMERS
Kamer 1
€€

Kamer 2
€€€

Kamer 3
€

opp: 18,60m2
Bed type: queen
size bed (160×200)
Ensuite badkamer
met regendouche
aansluiting naar een
privéterras en zicht
op de tuin

opp: 19,90m2
Bed type: 2 singles
(90×200)
Ensuite badkamer
met regendouche
aansluiting naar
een privéterras en
zicht op de tuin

privé of
friendshipdeal*

gedeeld door 2
personen

opp: 14,75m2
Bed type: queen size
bed (160×200)
gedeelde badkamer
met Kamer 4,
regendouche (7,40m2)
aansluiting naar een
privéterras en zicht op
de tuin
privé of
friendshipdeal*

*deel de kamer en het
bed met een vriend(in)

*deel de kamer en het bed
met een vriend(in)

DE KAMERS
Kamer 4
€

Kamer 5
€€€€

Kamer 6
€€€

opp: 15,65m2

opp: 15,25m2
Bed type: 2 singles
(90×200)
Ensuite badkamer
met regendouche
en bad
aansluiting naar
een privéterras en
de tuin.

opp: 13,45m2

Bed type: 2 singles
(90×200)
gedeelde
badkamer met
Kamer 3,
regendouche
(7,40m2)
gedeeld door 2
personen

gedeeld door 2
personen

Bed type: 2 singles
(90×200)
Ensuite badkamer
met regendouche
aansluiting naar
een privéterras en
de tuin
gedeeld door 2
personen

donderdag 27 aprilmaandag 1 mei
FARO <----> LAGOS
45 min. transfer heen en terug incl.

vliegen op FARO
prijs van de retreat is excl. vliegticket

iedereen is welkom
géén voorkennis nodig in de FLOWW-lessen.

Prijs van de RETREAT
de richtprijs is 1400 €
prijs kan variëren per kamer ( privé,

maximum 10 deelnemers

gedeeld of friendshipdeal )

wat is ALL IN?
kamer gedurende 5 dagen/4 nachten
ALLE maaltijden en snacks
FLOWW lessen
activiteiten
verplaatsing naar de activiteiten

wat is exclusief?
massage ( 75€/60 min - 90€/90 min)
activiteiten of uitjes die niet inbegrepen
zijn.

Heb je speciale dieetwensen of allergieën?

HOE SCHRIJF IK IN?

MAIL: hello@findyourfloww.be

FLOWW stuurt je alle
gedetailleerde info en stappen om
je inschrijving te voltooien!

we kijken er enorm naar uit jullie
allemaal te verwelkomen
Morgane & Eva

