
 

 

 

 YOGARESA  
Villa de Sueca 

29 aug (ons) - 4 sep (tis) 2018 
 

Yogaresa med Lise och Anna – en härlig och inspirerande resa som passar både vana 
yogautövare och nybörjare. 
 
Tillsammans med Anna Hallén och Lise Benberg får du hjälp och inspiration att skapa 
balans i ditt liv och samla kraft för ditt eget välmående. Anna inspirerar oss med sin 
gedigna kunskap och inlevelse om kosten, kroppen och helheten. Detta i en härlig och 
givande kombination med Yoga med Lise i vacker och lugn miljö på Villa De Sueca 
uppe i bergen ovanför Nerja. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

 
 

 

På yogamattan behöver du inte vara duktig. Där är du perfekt precis som du är! Yogans 
motto är att släppa alla måsten, stoppa sinnets växlingar för en stund och bara vara 
närvarande i stunden. 
 
Man släpper alla ambitioner och lär sig med tiden lyssna på sin inre röst, sin inre lärare. 
Yogarörelserna påverkar oss inte enbart fysiskt utan även mentalt, känslomässigt och 
energimässigt. Det finns vetenskapliga studier på en mängd sjukdomstillstånd, både 
fysiska och mentala, som påverkas enormt positivt av yoga. 
 
Yogan lär oss att andas rätt, för att släppa stress, smärta och oro. Den ger en inre styrka, 
en känsla för hur kropp och sinne hör ihop. I sin yttersta form ger Yoga dessutom styrka, 
smidighet och kondition på ett sätt man inte tror är möjligt förrän man har provat! 
 
Vi börjar dagarna med någon form av Yoga. Efter denna härliga start på dagen väntar 
en god frukost, följt av föreläsningar inom kost och hälsa samt mer kunskap om Yoga. Vi 
lär oss om teknik och filosofi och förstå hur positionerna ska genomföras med hjälp av 
Lises långa erfarenhet. 
 
Resans hela fokus ligger på att skapa balans & återhämtning samt fylla på med energi 
och med hjälp av Yogan och inspirerande föreläsningar. 
 

 
 
Lise har jobbat heltid som yogalärare i 10 år och är internationellt certifierad yogalärare:  
Ashtanga Yoga, Hatha Yoga, Yin Yoga, Barn & Tonårsyoga, Mamma & Baby Yoga, 
MediYoga, som är en lugn yoga med fokus på återhämtning, andning och balans. 
Mjuka, lugna och långsamma rörelser i liggande eller sittande ställning. Mediyogan har 
inga tunga fysiska övningar och inte heller statiska övningar i ytterläge.  

Och inte minst den Yoga Lise utövar mest: Vinyasa Yoga, en del av Hatha yoga, men 
med mer ”flow” och med andningen i fokus. 

Lise kommer att anpassa yogapassen efter gruppen och efter önskemål men målet med 
resan är att alla skall hitta kärleken till sin egen yoga och till sin egen kropps möjligheter. 

 
 

Anna entusiasmerar och delar med sig av sin kunskap om kosten och kroppen, utan 
pekpinnar och har flera inspirerande föreläsningar som: 

• Andas dig pigg 
• Det viktiga lymfsystemet 
• Vad är stress? Och hur hittar vi vila & trygghet?  
• Var bor din hjärna bäst? Att bygga energi. 

 
Lise delar erfarenheter ur sitt händelserika liv med sin föreläsning som handlar om: 

• Ingenting är omöjligt 
• Att vända motgång till framgång 
• Att komma upp ur ”det svarta hålet” 
• Att komma tillbaka från ett utmattningssyndrom 
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Allt detta upplever du på Villa de Sueca.  Vi kommer vara uppe i bergen ca 1 timmes 
promenad från Nerja.   
 
På 30 minuter långsam promenad tar du dig enkelt ner till till den långa och vackra 
sandstranden. Promenad i bergen har du precis utanför dörren. 

 
Dagarna består av olika Yogapass, vila, sol, återhämtning och inspirerande föreläsningar av 
Anna och Lise.  
 
 
 

 
Villan har 4 stycken dubbelrum och på 4-5 minuters promenad ligger den andra villan med 
ytterliga 4 stycken dubbelrum. Vi blir en liten grupp på max 16 deltagare.  
 
 

Citat från deltagare Yogaresa oktober 2015:  
 

Det bästa på resan:  
”Att få Yoga regelbundet och Annas underhållande, roliga föreläsningar.” 
 
”Föreläsningarna, yogan, människorna, upplevelserna, solen, havet, värmen.” 
 
Om Yogan: 
”Lise: en fantastiskt kunnig, varm, inkännande och närvarande lärare” 
 
”Man kan bara bli kär i Lise <3. Lyhörd och jättebra att vi fick ett pass med hur man 
jobbar med teknikerna.”        
 
”Lise, jättebra och lyhörd för gruppen och vårt behov och nivåer.” 

 
 

 
 
Datum:  29 aug (ons) - 4 sep (tis) 2018 

Pris:  7990 kr ex flyg och ex transfer 

 

Flyg: 

Flyg ingår ej. 

Beställ/boka ditt flyg till Malaga, Spanien. 

Transfer: 

Transfer ingår ej. Boka själv eller genom Benna på Villa de Sueca.  

benna.sorman@gmail.com 

VAR? 

VILLA DE SUECA 

RESEFAKTA 



 
 

   

Försäkring: 

Du är inte försäkrad genom oss. Din hemförsäkring, separat reseförsäkring eller 

betalkortförsäkring gäller. 

 
I priset ingår: 

• Del i dubbelrum  
• Måltider enligt schema 
• Föreläsningar och 9 yoga enligt program 

 
 

Packa: 
• Yogamatta 
• Varm tröja för morgonyoga  
• Filt? 
• Block och penna 
• Eventuella böcker du vill ha signerade 
• Dina favoritspromenadskor för vandring i bergen, till Nerja eller till stranden
  

 
Om Anna Hallén 
Genom många års egen erfarenhet, studier i näringsfysiologi och en stor nyfikenhet 
arbetar Anna idag med kurser och föreläsningar i ämnet kost, stressens påverkan på 
kroppen och viktminskning. Hon utbildar även lic. livsstilskonsulter på sin gård.  

Anna har skrivit böckerna LCHF Husmanskost, LCHF för kvinnor, LCHF för familjen, LCHF för 
varaktig viktminskning och ENERGIBARN – våra älskade skitungar. I augusti 2014 kom 
hennes kanske bästa bok: Gnisselzonen.   

www.annahallen.se    

Om Lise Benberg 
Lise har jobbat heltid som yogalärare i 10 år och drivit Yoga Studion Lappland. Lise är 
internationellt certifierad yogalärare: Ashtanga Yoga, Hatha Yoga, Yin Yoga, Barn & 
Tonårsyoga, Mamma & Baby Yoga och även MediYoga. 
 
Lise har ett förflutet som välmeriterad puckelpiståkare i Svenska Landslaget på heltid 
under 8 år, med 7 SM guld, ett antal pallplaceringar i World Cup och Europa Cup samt 
7:a i VM. Med full fart och ett mycket högpresterande liv säger Lise: ”Jag önskar att jag 
då hade vetat vad Yoga kan göra för både kropp och sinne!” 
 
www.yogastudionlappland.se 
 
Bokning och information: 
Anna Hallén Buitenhuis 
anna@annahallen.se 

Varmt välkommen att följa med oss! 

Anna & Lise 



 
 

   

 
 
Ankomst och incheckning 
20:00 Middag  
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Frukost  
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Yoga 
Frukost  
Ledig dag 
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Livemusik på kvällen 
 
 
Frukost   
Utcheckning och avresa 
 

 

Onsdag den 29/8 
 

Torsdag den 30/8 
 

Fredag den 31/8 
 

Lördag den 1/9 
 

Söndag den 2/9 
 

Måndag den 3/9 
 

Tisdag den 4/9 
 


