PROGRAMMA 2015 OP JOIA
Indien je tijdens de zomermaanden van je heerlijke vakantie ook een verrijkende ervaring
wil maken dan kan je kiezen om deel te nemen aan vrij en gratis aangeboden activiteiten.
Een licht programma gebracht door enthousiaste mensen, een mengeling van rustige en
ontspannende thema’s afgewisseld met heerlijke uitstapjes in de schitterende omgeving.
Tijdens de maand JULI is er een gevarieerd aanbod op Joia met alle ruimte om de mooie omgeving te beleven.
ONTSPANNEN MET HART EN ZIEL van 4 tot 18 JULI
Je lichaam en geest krijgen de nodige aandacht via yoga en meditatie met LAURA VERSTRAATEN die je graag
meeneemt op reis naar je ware zelf om op een lichte en plezierige manier te luisteren naar het zingen van je hart.
Bij het creatieve aanbod van GERDA VAN ROOYEN kun je tekenend en schilderend de eigen beeldtaal ontdekken.
Laat je in een ontspannen sfeer meenemen en verrassen op deze creatieve reis en luister naar de taal van je ziel.
Info:

Info:
gerdavanrooyen@hotmail.com
(0031) N 023 532 66 19
lauraverstaaten@hetnet.nl
(0031) N 06 18 03 01 29
www.yogasite.nl www.lauraverstraaten.nl
GENIETEN IN LA DOUCE FRANCE van 18 JULI tot 1 AUGUSTUS

Een verwenvakantie die ons op een speelse en intuïtieve manier uitnodigt om een diepere verbinding te maken
met onszelf, de natuur en de mystiek van de prachtige Katharenstreek.
Deze weken gaan ELS CUYPERS en ANNELIES DILLE je laten proeven van zang, dans, rituelen, chanten,
(klank)meditatie, intuitieve ontwikkeling, verwennerij van de zintuigen, energetisch lichaamswerk, en veel meer…
Naast het creatieve programma worden ook uitstappen georganiseerd naar bijzondere plekken in Katharenland
om ons te verbinden met de eeuwenoude geschiedenis van deze streek en zijn bijzondere plaatsen.
Info:

elscuypers@yahoo.com
www.zangworkshops.be com
www.singingvillage.org
contact@anneliesdille.com
www.anneliesdille.com

Gedurende de hele maand AUGUSTUS zal energie centraal staan om je te verwennen, naast heerlijke uitstapjes.
VERWENNEN MET ENERGIE van 1 tot 29 AUGUSTUS
Weken om met ANNEKE SCHOLTEN en AAD VAN SETERS op allerlei manieren kennis te maken met energie.
Heerlijke massages, ontspannen met klankschalen, rust ervaren via meditaties, reiki, enz, alles afgewisseld met
wandelingen en uitstapjes naar energievolle plaatsen zoals Katharengrotten, Montségur, gezellige marktjes…
De gasten en de stemming bepalen de invulling van elke dag. Leuk idee? Laat je dan aangenaam verrassen.
Info:

impuls57@hotmail.com
(0031) N. 0183 631 356
www.massagepraktijkimpuls.nl
Info:
aadvanseters@ziggo.nl
(0031) N. 06 44 06 23 72

In juni en september staan de weken helemaal open om te genieten van het leven op Joia
met alle tijd om de prachtige omgeving met zijn rijke geschiedenis te ontdekken en te
herbronnen in het heerlijke licht van het Zuiden en de zuiverheid van de weidse natuur.
We organiseren dan geen programma maar spontaan aanbod is vaak de grote verrassing.
Deze weken bieden ook de ideale ruimte voor een verblijf met je eigen groep en programma.
We organiseren o.a. tijdens de weken van 6 tot 13 JUNI en van 19 tot 26 SEPTEMBER
De PSYCHOLOGIE van SUCCES met ALBERT SONNEVELT van de opleidingsschool Sonneveltopleidingen.
Info, inschrijving en deelnameprijs:
info@sonneveltopleidingen.nl
www.sonneveltopleidingen.nl
In de week van 26 SEPTEMBER tot 3 OCTOBER is er opnieuw de traditiegetrouwe en jaarlijkse, verdiepende
YOGA-RETRAITE met MICHIEL NEERVOORT van het Anna-Yogacentrum in Arnhem
Info, inschrijving en deelnameprijs:
mjneervoort@hetnet.nl
www.anna-yoga.nl
Andere weken zijn nog in ontwikkeling of wachten op een invulling met jouw groep(je) of op jouw rustmoment !

Maar vooral, gun jezelf even een welverdiende rustpauze in deze hectische tijden en geniet van de
rijkdom die eenvoud en stilte je kan brengen in deze oase van rust en beleef het
leven met wat de ruimte van elke nieuwe dag je telkens opnieuw verrassend zal aanbieden.
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JOIA - INFO 2015
Kom tijdens de maanden juni tot september 1 of meerdere weken genieten van een
bijzonder verblijf als onze gast op Joia en laat je verrassen door de enorme kracht
die uit rust en ontspanning kan geboren worden !
Elke periode begint op zaterdagavond met een avondmaal en eindigt op zaterdagochtend na het ontbijt.
Onze prijzen zijn in Euro, per persoon en per periode, alles inbegrepen : verblijf, lakens, dekens en handdoeken (op kamer),
3 maaltijden met bijbehorende dranken (een uitgebreide picknick geeft alle ruimte om je ontspannen verblijf soepel in te vullen)
taksen en vrije deelname aan de gratis aangeboden zomeractiviteiten wat je elke dag ter plaatse kan beslissen.

Verblijf in Volpension

Camping
(eigen materiaal)

Kamer 2 pers.
(per persoon)

Kamer 1 pers.
(alleen)

1 week/pers. in Euro :

400

500

600

Kinderen : kinderen t/m 12 jaar is 50% - Baby's t/m 1 jaar is gratis
Opgelet : Tijdens sommige bijzondere themaweken buiten de zomer is er de hierboven vermelde verblijfsprijs
+ een cursusprijs bij deelname aan het programma. Zie hiervoor de beschrijving van deze weken.

Plan tijdig je vakantie
Ook als vroegere gast en vriend, want onze mogelijkheden
en plaatsen zijn begrensd tot 10 kamers en 15 kampeerplaatsen.
Buiten de maanden juni tot september is het centrum gesloten
behalve voor onvoorziene gastgroepen. Neem hierover eventueel contact.
Je bent elke zaterdag welkom voor 1 of meerdere weken genieten op Joia.
Ongeacht het aanbod van onze vrijblijvende zomeractiviteiten,
staan deze periodes altijd volledig open voor je eigen vakantieplannen.
Tijdens de zomerperiodes worden de activiteiten gratis aangeboden
(behalve sommige werkmaterialen of georganiseerde uitstappen)
en zijn volledig vrij van deelname, die ter plaatse kan beslist worden.
Tijdens sommige themaweken kun je gewoon onze gast zijn,
of als partner van een deelnemer als onze gast verblijven,
maar voor deelname aan het programma is er extra een cursusprijs
met specifieke inschrijving. Zie hiervoor de beschrijving van deze weken.
Wij zijn grote dierenliefhebbers, maar bij een verblijf op kamer
kunnen we geen huisdieren toelaten. Ook op de camping gelden
er een aantal regels. Vraag ons hierover eventueel meer informatie.
Alle binnenruimten en buitenterrassen van het centrum zijn volledig rookvrij.
Aankomst en vertrek kan niet vroeger of later dan de wisseldagen.
Ben je toch vroeger of later in onze omgeving dan kunnen we
je enkele tips geven over camping of pensionverblijf in deze streek.
Met deze beknopte informatie hopen we duidelijk en volledig te zijn.
Heb je nog vragen, neem dan contact, want onze grootste zorg en
taak is jou als gast een aangename en zorgeloze tijd te bieden.
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