
MTB WEEK (ipv het programma nu)


DAG TIJD ACTIVITEIT BIJZONDERHEDEN

1 … aankomst en installeren + eerste 
kennismaking.

pick up dienst vanaf busstation El Burgo

2, 3, 4 en 5 7.30 opstaan

eigen ontbijt en evt. lunchpakket 
maken

8.30 Deel 1 van de MTB route moeilijkheidsgraad afhankelijk van de 
groep en zal gaandeweg de week 
opbouwen

12.00 lunch lunch in een dorpje (eigen kosten)

13.00 deel 2 van MTB route met technische tips

16.00 kleine snack + rekken/strekken/ 
yoga

Yin yoga alleen voor belangstellenden

19.00 diner op toerbeurt gemaakt door gasten 

20.00 vrije tijd mogelijkheid tot kopen biertje, boeken 
van massage enz.

6 … vertrek wegbreng service tot  busstation El Burgo



YOGAretreat


DAG TIJD ACTIVITEIT BIJZONDERHEDEN

1 … aankomst en installeren + eerste 
kennismaking

Pick up dienst vanaf busstation El Burgo

2, 3, 4 en 5 7.30 opstaan

eigen ontbijt maken

8.30 yoga style: hatha en vinyasa 

11.30 theorie op vrijwillige basis

12.30 lunch, gevolgd door vrije tijd

13.00 vrije tijd mogelijkheid tot boeken van massage of 
persoonlijke coachsessie

17.00 yoga Yin yoga

19.00 diner op toerbeurt gemaakt door gasten 

20.00 vrije tijd mogelijkheid tot avond hike

6 … vertrek wegbreng service tot  busstation El Burgo



Outdoorvakantie

DAG TIJD ACTIVITEIT BIJZONDERHEDEN

1 … aankomst en installeren + eerste 
kennismaking

Pick up dienst vanaf busstation El Burgo

2, 3, 4 en 5 7.30 opstaan

eigen ontbijt en evt. lunchpakket 
maken

8.30 DAG 2: 

- bootcamp/obsakel training

- MTB - is dagtocht


DAG 3: rotsklimmen


DAG 4: 

- camito del rey + meer van 

Ardales- is dagtocht


DAG 5:

- hike naar hoogste punt

- bezoek Ronda met mogelijkheid 

tot sprong van waterval

aantal dagen de keuze uit 2 activiteiten


wil je MTB en een fiets huren, geef dit dan 
vooraf aan


MTB is de gehele dag


meedoen activiteiten is op vrijwillige 
basis, jij bepaalt je belasting deze week

12.00 lunch

13.00 DAG 2: 

- trailrun

- MTB - is dagtocht


DAG 3: adventurerun


DAG 4: 

- camito del rey (extreme hike) - is 

dagtocht

- bootcamp/obstakel training


DAG 5: 

- hike naar hoogste punt

- bezoek Ronda met mogelijkheid 

tot sprong van waterval

aantal dagen de keuze uit 2 activiteiten


wil je MTB en een fiets huren, geef dit dan 
vooraf aan


MTB is de gehele dag


meedoen activiteiten is op vrijwillige 
basis, jij bepaalt je belasting deze week

16.00 kleine snack + yin yoga Yin yoga alleen voor belangstellenden

19.00 diner op toerbeurt gemaakt door gasten 

20.00 vrije tijd mogelijkheid tot kopen biertje, boeken 
van massage enz.

6 … vertrek wegbreng service tot  busstation El Burgo


