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Välkommen på en Yoga & Vandringsretreat i Engelberg med Healthy Happy Living!

Dag 1, Torsdag 15 september

Stockholm – Zürich – Engelberg
Avresa från Stockholm med direkIlyg Jll Zürich som avgår 06.55 och ankommer 09.20
Från flygplatsen åker vi buss direkt Jll Engelberg och njuter av det vackra landskapet.  
Vi ankommer Jll Engelberg strax eUer 12.00. 
Vi bor på härliga Ski Lodge i Engelberg som är den perfekta utgångspunkten för helgens 
vandringar. 
EUer ankomst äter vi lunch på hotellet och får informaJon om helgen.
För de som önskar tar vi en promenad runt Engelberg för aW lära känna området och få 
historien om Engelberg och dess omgivningar.
19.00 Middag på Restaurang Konrad på Ski Lodge

Dag 2, Fredag 16 september

Frukost

09.00 -15.30 Vandring
Vår vandringsguide hämtar oss på hotellet för dagens vandring. Vi har eW hikingkort Jll 
linbanorna i området så vi kommer aW vandra på hög höjd. Exakta ruWer kommer vi aW lägga 
upp under våren.
Under vandringen äter vi vår medhavda picnic och stannar Jll för en kaffe uppe på berget.
För de som önskar anordnas Yoga när vi är Jllbaka eUer vår vandring.

Yoga 16.30-17.30

19.00 Middag på Restaurang Konrad på Ski Lodge









Engelberg - Healthy Happy Living

Dag 3,  lördag 17 september

Frukost

09.00-15.30 Vandring
Vår vandringsguide hämtar oss på hotellet för dagens vandring.

Lunchen äter vi idag på en restaurang som ligger på berget. 
För de som önskar anordnas Yoga när vi är tillbaka efter vår vandring.

Yoga 16.30-17.30

19.00 Middag på Restaurang Konrad på Ski Lodge

Dag 4,  söndag 18 september
Frukost och utcheckning

Denna dag finns två alternativ:
1, Stanna kvar i Engelberg och vandra på egen hand
2, Lämna bagaget på hotellet, köp en tågbiljett till Luzern (avgår varje timme) och strosa 
runt och njut av denna mysiga stad.

17.00 Buss från Engelberg till Luzern
17.45 Buss från Luzern till Zürich flygplats (1,15 timme)
19.00 Ankomst & incheckning
21.00 Vårt flyg med Swiss avgår till Stockholm och vi landar 23.25



Sek 14.900 per person
Priset inkluderar:

Direktflyg med Swiss – Stockholm – Zürich – Stockholm inkl flygskatt
Buss Zürich Flygplats – Engelberg – Zürich Flygplats
3 nätter del i dubbelrum på Ski Lodge Engelberg inkl lokala skatter & serviceavgifter 
3 Frukostar på hotellet
Lunch på Ski Lodge i Engelberg vid ankomst
3 middagar på Ski Lodge Engelberg, Restaurang Konrad
Promenad i Engelberg med omgivningar 15 september
Vandring med professionell vandringsguide heldag inkl picnic lunch 16 september
Vandring med professionell vandringsguide heldag inkl lunch på restaurang 17 september
Yoga vid 2 tillfällen enligt program (Lördag & Söndag)
Hiking pass på linbanan i 2 dagar
Annika Kvist (Happy Healthy Living) finns med under hela resan som Yogalärare & reseledare
Ställd resegaranti till Kammarkollegiet
EU - moms

Mot tillägg:
Dryck, övriga aktiviteter

Enkelrumstillägg Sek 1400 för 3 nätter
Priset är beräknat på minimum 20 gäster

Vandringsweekend –
Ski Lodge Engelberg 15-18 september 2022



Boknings/Betalningsvillkor: 
AnmälningsavgiU: Sek 2,500 per person som icke är återbetalningsbar och betalas mot faktura vid bokning. AnmälningsavgiUen dras från 
sluIakturan som i sin tur betalas senast 14 augusJ. Vi avbokning från 15 augusJ och fram Jll avresa gäller 100% betalning.

Sista anmälningsdag är 12 juni.

AnmälningsavgiUen är dock återbetalningsbar vid följande händelser:
UD avråder för resor Jll desJnaJonen
Programmet går inte aW genomföra pga. Covid -19 restrikJoner på desJnaJonen
Om resan inte blir av pga. för få deltagare (minimum 20 deltagare)

Vid någon av ovanstående händelser ställs resan in och anmälningsavgiUen betalas Jllbaka Jll fullo inom 7 dagar.

Avbeställningsskydd:  
Det finns ju idag oUast med i hemförsäkringen men det kan vara bra aW se över vilket totalbelopp som gäller. Om inte hela beloppet täcks 
rekommenderar vi aW ni köper en försäkring innan ni betalar anmälningsavgiUen via ert försäkringsbolag. VikJgt aW kontrollera aW er 
reseförsäkring i hemförsäkring gäller vid covid relaterade händelser. Om inte rekommenderar vi aW ni tecknar en försäkring via 
www.gouda-rf.se

Resans pris är beräknat på minst 20 gäster. Vi reserverar oss även för prisändringar som vi ej kan råda över. Priset ovan är beräknat på̊ en 
växelkurs för 1 euro = 10,50 sek

Relasian Travel & Event följer paketreselagen och har fullt ställda garanJer hos Kammarkollegiet. 

OBS. Vi reserverar oss för programändringar utanför vår kontroll 

Vandringsweekend –
Ski Lodge Engelberg 15-18 september 2022

http://www.gouda-rf.se/



