HealthyHoliday
PROMO EDITION

CYPRUS

north

14-17 maj 2022

with Anki & Henrik

& special guest Satori Mateu

! Program HealthyHoliday
Vill du förändra ditt liv både på insidan och utsidan?
Följ med oss till vackra Cypern och investera i dig själv.
Målet med denna hälsoresa är att du ska få nycklarna till
att påbörja ett hälsosammare liv.

Pris fr (2995kr) Resan inkluderar

Träningen på denna resa är uppbyggande och skonsam,
maten är hälsosam och den mentala träningen ger dig
kraften att förändra dåliga vanor.

✅ Middagar, mingel, partyn, dans.

Vi gör detta genom att ge dig 3 nycklar som du kan
använda resten av ditt liv:

✅ Möjlighet till personlig träning och rådgivning

" Skonsam, hållbar träning
" Hälsosam mat och föreläsning om vad du bör tänka
på vad gäller ditt näringsintag
" Mental coachning av en av de allra främsta - Satori
Mateu (svensk) Lever du det liv du vill leva? Utnyttjar du
din fulla potential?
Alla kan delta på denna resa,
- ung som mindre ung,
vältränad som mindre vältränad!
För dom som vill finns det även en möjlighet att titta på
investeringar i ett boende utomlands.
Varmt välkommen att ta första steget mot ett bättre,
hälsosammare liv! ❤
Hälsningar Anki Widen Ulf & Henrik Bramsved

✅ Hälsosamma föreläsningar, träningar & workshops
✅ Utflykter
✅ Träniningsprogram Online under 6 månader

Resan inkluderar inte
✅ Flyg som bokas enklast via norwegian.com
✅ Boende tillkommer med ca 60€/natt
✅ Spa & Hamam tillkommer (kanonpriser)

✅ Bokning via HealthyHolidaysCyprus.com

HealthyHoliday
north CYPRUS

Lördag 14/5 ”Resdagen”
10.30 Flyg från Sverige
13.30 Ankomst Larnaca Cypern
15.30 Incheckning
16.30 Trevligt välkomstmöte med förfriskningar
och rundvandring
17.30 Mjukare skön träning med Henrik %
19.30 Välkomstdrink & Mingel &
20.00 Middag restaurang
21.30 Underhållning
Söndag 15/5
07.00 Morning Walk & Talk I soluppgången
08.00 Morning Pilates, Anki
09.00 Frukost
10.00 Föreläsning Hållbar Hälsa, Henrik
11.00 Coretraining för Bål & Rygg, Henrik
12.00 Lunch & Siesta
15.30 Aqua Fitness Infinity Pool, Henrik
17.00 Lite tuﬀare funktionell träning, Henrik
18.00 Stretch & Relax, Anki
19.30 Mingel hotellets bar
20.00 Middag hotellets restaurang
21.30 Underhållning

Måndag 16/5
07.00 Morning Qigong soluppgången
08.00 Morning Pilates, Anki
09.00 Frukost
10.00 Föreläsning Motivation 1, Satori Mateu
11.00 Healthy Back Träningspass, Henrik
12.00 Lunch & Siesta
15.30 Aqua Splashdance Infinity Pool, Henrik
14.00 Utflykt
19.30 GALA DINNER dresscode: Colorful
21.30 Underhållning

Tisdag 17/5
07.00 Morning Mountain Walk
08.00 Morning Pilates, Anki
09.00 Frukost
10.00 Avresa till flygplatsen!
12.15 Flyg mot Stockholm!

Tack för en trevlig weekend!
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Vi tar hand om Dig på resan!
Anki Widen Ulf
Är en inspirerande tränare som brinner för pilates och att bygga upp dig inifrån och
ut för en långsiktig och hållbar form av träning. Anki äger och driver
sportmärkesföretaget Keepitup.se
@ankiwidenulf

Henrik Bramsved
Träningsinspiratör och internationell presentatör. AFAA-certifierad samt diplomerad
instruktör. Sex-faldig Svensk- och Nordisk mästare, 6:a i World Cup, 3-faldig finalist
på VM i SportsAerobics. Har under de senaste 25 åren arbetat med träning
individuellt och i grupp på heltid. Specialområden är Funktionell träning, H.I.T.,
Coretraining, AquaFitness och Aerobics. Driver företaget AerobicWeekends
Sweden som har utbildat och inspirerat fler än 40.000 instruktörer och aktiva.
Arbetar heltid med att utbilda tränare och instruktörer.
+46703322446 henrik@aerobicweekends.com @hbramsved @aerobicweekends

Satori Mateu
Bästsäljande författare, högklassig, mycket inspirerande coach som har
arbetat med Tony Robbins i flera år.
Satori får dig att se framåt och vad du faktiskt kan göra för att nå dina mål.
Satori bor på Cypern sedan några år.
@satorimateu

