
 

 

6 AUGUSTI 2020 

YOGA WALK 
Ge dig själv en energiboost med en yogavandring 
på Kinnekulles östra sluttning 

 

Eftersom vår vanliga verksamhet med studieresor till och från Sverige har 

satts på paus, så gör vi en kombination av det vi kan och har nära oss. 

Katri som erfaren yogainstruktör på Friskis&Svettis och Eva Maria med 

kunskap om skogen och lantbruket där vi har vårt kontor. Välkommen att 

vandra och umgås med oss och övriga deltagare. 

 

Ring eller maila oss din bokning senast 2 augusti 

Inställt vid regn – se bokningsvillkor på vår hemsida. 

 

 

 

  

Vi utgår från Malma Gård 

Fullösa kl 09. Det är 

skördetid och kanske ser vi 

en tröska när vi passerar 

åkrarna. Vandringen går 

genom ett skogsområde upp 

för sluttningen mot Öster-

plana Hed. Efter ca 1 timma 

görs första stoppet vid en 

liten klevbrant. Här hittar vi 

plats för vår matta och landar 

i solhälsning och mjuka 

yogarörelser. Efter passet 

bjuds på en liten energi-

påfyllning innan vi vandrar 

vidare. I den ståtliga skogen 

hör vi lite om hur skogen 

växer och unnar oss en 

stunds skogsbad där vi i 

tystnad låter sinnet och 

kroppen uppmärksamma 

omgivningen. Ett sista 

stämningsfullt stopp blir 

det i den medeltida kyrkan i 

Fullösa innan vi betar av den 

sista kilometern till Malma 

där vi avrundar med lunch. 

Vi går ca 12 km i relativt 

raskt tempo (förutom vid 

skogsbadet) Vid sämre väder 

kortas vandringen ned, dock 

minst 6 km. Mer info på vår 

hemsida www.nnresor.se 

 

Pris xxx/person 

inkl. vandring, yoga, snacks 

och lunch 

 

Tid 9 - ca 14 

 KOSTNAD SEK 450 

Max 25 deltagare 
Bokning till  

Tel: 0706-25 27 05 
evamaria@nnresor.se 

 

 

 



Praktisk information 
 
 
Vandringen görs på skogsvägar och stigar som ibland är gräsbevuxna samt kortare sträcka på mindre 

bilväg. De första 45 minuterna går vi uppåt, därefter plant eller neråt. Yogan på gräsbevuxet område 

som kan vara naturligt ojämnt. Du bör ha stabila skor och ev. långbyxor om du vill skydda dig från 

fästingar och andra småkompisar. Packa en ryggsäck med eget underlag för yogan (matta, filt eller 

vad du föredrar) och en vattenflaska. 

Vi går ca 12 km i relativt raskt tempo om vädret är stabilt. Yoga pass 45 minuter.  Vid regn eller blåst 

anpassar vi vandringen så att den känns behaglig men går minst 6 km. 

Start och slut vid N&N resors kontor på Fullösa Malma Gård, Götene 

Vad ingår: I priset ingår lättare smoothie och wrap efter yogan. Ceasarsallad med kyckling, vatten 

och kaffe med liten godsak till lunch.  

Bokning: meddela namn, telefon och e-post samt ev. önskan om specialkost senast 2 augusti.  

När vi bekräftat din plats på vandringen så ber vi dig att betala in deltagaravgiften: 

Kostnad SEK 450 betalas in på bg 331-3632 , Discover Sweden Tours.  

Bokningsvillkor:  Vi meddelar senast den 4 augusti om vi tvingas ställa in eller flytta fram till 

senare datum och återbetalar din betalning om du inte kan delta då.  

Covid -19? Du stannar förstås hemma om du har förkylningssymtom – vi återbetalar hela din 

betalning.  

 

Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid färre än 10 deltagare 

Vägbeskrivning skickas vid behov 

 

Vi ser fram emot att visa vår sida Kinnekulle för dig 

 

Eva Maria Friberg och Katri Danielsson 

  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

N&N resor Agritours Sweden / Discover Sweden Tours  

Malma Gård, 533 96 Götene 

Tel: 0706-25 27 05 

Epost: evamaria@nnresor.se 

Web: www.nnresor.se 


