
 

 

1. dag -  3/1 Torsdag  

Ankomst til Himalaya Yogavalley hvor Annette og Malika tager imod dig 

Transfer fra Goa lufthavnen med taxa (ca. 90 minutter) til ”Himalaya Yoga Valley”  

Når du ankommer bliver du indkvarteret på dit eget værelse. 

Morgenmad ca kl.9:00 

Kl. 10.45 samling og informationsmøde: 

Info om diverse Stedet vi bor på 

-Pengeveksling 

-Turen til stranden 

-Information om din private konsultations tid hos Dr. Rohit 

-Information om yoga på din rejse 

-Svar på de spørgsmål som du måtte have for nuværende – vi vil under hele dit ophold 

være klar til at svare og hjælpe dig. 

Fælles Frokost inkl. i prisen 

Massage Inkluderet 

Vi går tur i områder, så du med det samme for en tryg fornemmelse af hvor du er og hvor 

du finder eks. strand / Dr. Rohits klinik i "byen"  Cafeer, shops m.m. 

Kl. 17.00 Blid og nærværende aften yoga  

Fælles Aftensmad inkl. i prisen 

 

 

2. dag - 4/1 Fredag 

Dagsprogrammet  

7.15 Morgen yoga te og frisk frugt 

Morgenmad inkluderet  

Afslapning som det passer sig bedst for dig 

massage inkluderet   

en tur ned til stranden, poolen m.m. 

Kl 17.30 blid nærværende og meditativ aften yoga 

 

 

3. dag - 5/1 Lørdag -  Yoga og ayurvedisk foredrag  

Kl 7.15 Morgen yoga Hver morgen vil der være te og frisk frugt  

kl 9.15 til 10.00 morgenmad Inkluderet  

Kl 10.15 Ayurveda foredrag ved Dr. Rohit 

Fælles frokost inkl. i prisen 

Massage inkluderet 

Private konsultationer hos Dr Rohit alle år en individuel tid  Inkluderet 

Afslapning som det passer dig bedst måske massage 



 

Kl 17.15 blid og nærværende aften yoga 

Fælles aftensmad inkl. i prisen 

4. dag - 6/1 Søndag  -  9. dag  11/1 Fredag 

Dagsprogrammet de følgende dage: 

7.15 Morgen yoga te og frisk frugt 

Morgenmad inkluderet  

Privat konsultation hos Dr. Rohit 

Afslapning som det passer sig bedst for dig 

evt massage egen betaling  

en tur ned til stranden, poolen m.m. 

Kl 17.30 blid nærværende og meditativ aften yoga   

Aftensmad på egen regning 

 

 

10. dag  - 12/1 Lørdag 

Dagsprogram 

7.15 Morgen yoga te og frisk frugt 

Morgenmad og frokost inkluderet 

Afslapning som det passer sig bedst for dig evt massage, en tur ned til stranden, poolen 

m.m. 

Fælles tur til Saturday Night Market i Calangute 

Her har du mulighed for at tage med på en fælles tur til Saturday Night Market der vil være 

fælles kørsel kl ca. 16 det tager ca. 45 min. at køre dertil. 

Her kan du handle alt hvad hjertet begære det er et pulserende markedet med: Live 

musik- tøj, krydderier, musik, smykker, Sarier, kunsthåndværk, sandaler tørklæder i alle 

farver og kvaliteter og MEGET andet. 

Der er mulighed for at spise et let måltid på Market. Egen betaling 

Vi vil være der i ca. 4 timer, aftaler tidspunkt og mødested for fælles hjemtransport. 

 

 

11. dag - 13/1 Søndag 

Den sidste fulde dag i Himalaya Yoga Valley 

7.15 Morgen yoga te og frisk frugt 

Morgenmad Frokost og aftensmaden er inkluderet  

Kl. 10.30 dele runde og evaluering 

Fælles frokost inkl. i prisen 

afslapning måske pakke til hjemrejse- som det passer sig bedst for dig 

17.30 meditative yoga aften 

20.00 fælles aftensmad inkl. i prisen 

Overnatning til den 14. januar er inkluderet i prisen med morgenmad  - Der skal checkes 

ud  af værelserne er senest 10:00 

 

Vi tager forbehold for evt. ændringer i programmet. 


