
CAN YOU TOUCH A 
FEELING

2 5  -  2 9  S E P  2 0 1 7

Följ med 
@workoutispassion 
på årets 
träningsresa till 
Barcelona. En resa 
utöver det vanliga. 

   Välmående 
God mat 
Träning 

Tid för reflektion 
Mode 

Skratt 
Yoga



I stolt samarbete med:

Flyg:

25 september 
Stockholm Arlanda-Barcelona        12.35-16.00

Datum:

25 - 29 september 2017

29 september 
Barcelona-Stockholm Arlanda        20.10-23.45



I stolt samarbete med:

Mer info:

www.hotelvellafarga.com 

Hotellet:

Hotel La Vella Farga ligger vid foten av de katalanska Pyrenéerna ca 1,5 tim norr om 

Barcelona. Byggnaden har en historia som rör sig tillbaka till 1100-talet. 

Hotellet är ett litet, lyxigt och högst personligt hotell på den Katalanska landsbygden med en 

fantastisk infinity-pool. Omgivningen består av mer än 300 hektar ängar, olivträd och 

tallskog. 

Alla 14 rum har sin egen personlighet men med samma höga standard och kvalitet. 

Gourmetrestaurang med fokus på det närproducerade med en internationell vinlista.   

En unik och oförglömlig plats helt enkelt.  



I stolt samarbete med: 

Vi tror att den här resan är så nära man kan komma i alla fall. 

Det här är en träningsresa för dig som värnar om välmående. Inifrån och ut.  

Vi kommer kämpa, svettas, skratta...och njuta. 

Oj vad vi ska njuta! 

  

Njuta av en magisk miljö, mode i världsklass tillsammans med Replay och framför 

allt av stämningen vi tillsammans kommer skapa. 

Följ med oss på en träningsresa utöver det vanliga 

Kram Ida & Miranda 

Can you touch a feeling? 



I stolt samarbete med: 

Flyg till och från Arlanda med Norwegian

Flygskatter

Ankomstransfer

Turistskatt

4 nätter i delat dubbelrum

Frukostbuffe

Lunch - 3-rätters (välj mellan 4 förrätter, 4 huvudrätter och 3 desserter inkl. 1 glas vin och kaffe

Middag - 3-rätters (välj mellan 4 förrätter, 4 huvudrätter och 3 desserter inkl. 1 glas vin och kaffe 

1 yogapass/dag

1 träningspass/dag

Föreläsning

Workshop

Shoppinglunch tillsammans med Replay 

Pris per person: 
13 900 sek

I priset ingår

Tillägg: 
Går att lägga till avbeställningsskydd. Uppge då detta vid bokningen. 

Anmälan sker via mejl till linda.bengtsson@resia.se senast 17/5– du är bekräftad på resan först när 

du har fått ett återkopplingsmejl från Linda och här är det först till kvarn som gäller. Det är ett 

begränsat antal platser.  

Resan är bindande och ska vara betald senast 1/6 – i samband med betalning uppger du namn 

(efternamn och tilltalsnamn enligt pass) adress, mobilnummer, mejladress, personnummer, vem du 

önskar dela rum med samt  ev. allergier. 

Ingen återbetalning vid avbokning. 

Anmälan:


