
Verplaatsing
•  Afstand vanaf Brussel is 832 km
•  Comfortabele dagreis met de bus 

met regelmatige tussenstops. Je 
kan opstappen in Antwerpen, Gent,  
Kortrijk, Hasselt en Leuven.

In St. Moritz maak je dankzij de  
aximo-pas, gratis gebruik van het  
openbaar vervoer! Met deze pas krijg 
je ook korting op de kabelbanen van 
Corvatsch, Diavolezza en Furtschel-
las.

Annuleringsverzekering
• Met de auto en de bus: 2 euro per
   persoon, per dag

Hotel comfort
•  Restaurant, bar, liften en hotelterras
•  Overdekt zwembad, sauna,  

hammam en fitness
•  Gratis wifi en openluchtparking
•  Eenpersoonskamers met eigen  

sanitair mits toeslag
•  Eenpersoonskamers met gedeeld 

sanitair zonder toeslag
•  Twee-, drie- en enkele  

meerpersoonskamers
•  Kamers beschikken allemaal  

over een douche, wastafel, wc,  
haardroger en tv

•  Dagelijks onderhoud van de kamers

Inschrijven
Via Christophe.caulier@intersoc.be 
of 0475 62 04 95.

DAGELIJKSE YOGA IN 
ST. MORITZ, ZWITSERLAND
De majestueuze bergen van Engadin, gelegen tegen de  
Italiaanse grens, blijven keer op keer verrassen.  
Eeuwenoude gletsjers, indrukwekkende toppen,  
spectaculaire bergpassen, koele bergmeren, rijke fauna  
en flora en zachte zomertemperaturen.

Hotel Stahlbad in St. Moritz

PERIODE: VAN DONDERDAG 
27 AUGUSTUS TOT  ZATERDAG 
5 SEPTEMBER 2020

PRIJS: € 873 IN ALL-IN MET 
EIGEN VERVOER. MET DE BUS 
BETAAL JE 1049 EURO. VOOR 
EEN EENPERSOONSKAMER 
BETAAL JE EEN TOESLAG 
VAN € 162 OF JE NEEMT EEN 
KAMER ZONDER TOESLAG MET 
GEDEELD SANITAIR.

St. Moritz

Dagelijks een 
Yogasessie onder 
leiding van een 

ervaren Yogaleraar van 
de Yoga Federatie.



Mogelijke excursies  
en wandelingen

•  Corvatsch: met de kabelbaan ga je 
tot 3303 m naar een van de hoogste 
uitzichtpunten in het Engadin. Geniet 
met een glaasje Prosecco en een 
hapje van dit 360° panorama.

•  Bernina Express: de mooiste  
treinroute van Zwitserland en  
sinds 2008 deel van het  
Unesco werelderfgoed.

•  Muottas Muragl: vanaf hier heb je 
een indrukwekkend uitzicht over het 
Oberengadiner merengebied.

•  Kloster Müstair: het internationaal 
bekende klooster St. Johann in  
Müstair maakt deel uit van het  
Unesco werelderfgoed. Het klooster 
heeft zijn bestaan vooral te danken 
aan Karel De Grote.

•  Diavolezza: bewonder een  
indrukwekkend panorama vanaf de 
Piz Palü tot aan de Piz Bernina vanop 
dit gletsjer-uitkijkpunt op bijna  
3000 meter hoogte.

•  Guarda en Scuol: twee typische Enga-
diner-dorpjes met sgraffito versierde 
huizen met schilderijen  
en bloemendecoraties.

•  Hotel Römantiek: bezoek het  
prachtige art nouveau hotel Kurhaus 
uit het tv-programma Hotel  
Römantiek. Vooral de balzaal is  
een echt pareltje.

•  Alp Grüm: start met een prachtige 
treinrit langs o.a. de Morteratsch 
gletsjer en waag je vervolgens aan een 
uitdagende beklimming met indruk-
wekkende uitzichten.

•  Comomeer: bezoek een van de  
gezellige dorpjes aan dit Italiaanse 

meer en maak een boottocht.
•  Poschiavo en Tirano: snuif de  

Italiaanse sfeer op in deze stadjes en 
bezoek de “Zwarte Madonna”.

•  Fextal: maak een prachtige rondrit met 
de paardenkoets door dit verkeersvri-
je en authentieke bloemendal met 
vergezichten op gletsjers.

•  In de voetsporen van de Romeinen: 
tocht doorheen eeuwenoude kastan-
jebossen met een hoogteverschil van 
550 meter.

•  580 km aan bewegwijzerde  
wandelpaden.

HIGHLIGHTS
•  Overdekt zwembad, sauna,  

hammam en fitness in het hotel
•  Vlakbij Italië
•  Meer dan 580 km aan bewegwi-

jzerde vlakke en meer uitdagende 
wandelpaden

•  Dagelijks een Yogasessies onder een 
professionele begeleiding

•  Excursies naar o.a. de Diavolezza, 
het Comomeer en Kloster Müstair 
(Unesco werelderfgoed)

Yogasessies

Een van de prachtige meren van St. Moritz

“Lekker eten,  
verzorgde kamers,  

een prachtig  
landschap en zeer  

vriendelijke  
medewerkers.”
JOSEPHINE UIT WATERVLIET


