
 

❥Yoga met Suus❤ 

Weekprogramma 2 tm 9 maart 2019 

En onthou: niets moet, niksen mag! En alles is onderhevig aan de Spaanse improvisatie en het weer. 

    Zaterdag   Aankomst, kamerverdeling, hapje & drankje (de laatste landt 

om 19.15u).  

Vrije tijd Massage optie: 17-18u 

 Avond Va 19.30u Aperitief en aansluitend diner @ Villa Fahala (officieel welkom en 

kennismakingsrondje)  

    Zondag Ochtend Va 8.45 

9-10u 

10-11u 

 

Fruit/thee/koffie 

Yoga 

Ontbijt 

Vrije tijd  

 Middag 17-18u Yoga  

 Avond 18.30 Aperitief en aansluitend diner @ Villa Fahala 

    Maandag Ochtend Va 8.45 

9-10u 

10-11u 

 

Fruit/thee/koffie 

Yoga 

Ontbijt 

Vrije tijd  

 Middag 17-18u Yoga  

 Avond 18.30 Aperitief en aansluitend diner @ Villa Fahala 

    Dinsdag 

 

Ochtend 9-10u 

 

Ontbijt 

Vrije tijd  

 Middag 11-13u Yoga  

 Avond  Vrije tijd en uit eten in Alhaurin (Santiago’s Kitchen) 

    Woensdag Ochtend Va 8.45 

9-10u 

10-11u 

 

Fruit/thee/koffie 

Yoga 

Ontbijt 

Vrije tijd  

 Middag  Geen yoga  

 Avond 18.30 Aperitief en aansluitend diner @ Villa Fahala 

    
 

    
 

    
 

    
 

Donderdag 

 

Ochtend 9-10u 

 

Ontbijt 

Vrije tijd  

 Middag 11-13u Yoga  

 Avond  Vrije tijd en uit eten in Malaga 

    Vrijdag Ochtend Va 8.45 

9-10u 

10-11u 

 

Fruit/thee/koffie 

Yoga 

Ontbijt 

Vrije tijd  

 Middag 17-18u Yoga  

 Avond 18.30 Aperitief en aansluitend diner @ Villa Fahala 

    
 

    
 

    
 

    
 

Zaterdag Ochtend 9-10u Ontbijt  

 

 

http://www.hoejetypt.nl/letter/Gekanteld%20zwart%20hart


Opties voor vrije tijd 

Naast de yogalessen, het heerlijke eten, het loungen, de siesta's, gezellige gesprekken, een duik in het 

zwembad, een boekje lezen in een hangmat, vruchten plukken uit de boomgaard en alles wat je zelf kunt 

verzinnen in en om onze riante villa, zijn de onderstaande activiteiten aan te bevelen (zie ook 

https://www.yogametsuus.nl/activiteiten-spanje): 

 

Opties voor vrije tijd:     Eventuele kosten op aanvullende info: 

Tuincentrum – 15 minuten lopen Buurtloopje, lekkere koffie 😊 en evt. 

toast/sandwich 

Buurtdorp: Villa Franco Lokale wandeling, rustig dorpje met authentiek 

Spaans pleintje met koffie/tapas. 35 minuten 

lopen. 

Camino del Rey 45 minuten rijden, 2,5u wandelen over 

spectaculaire kloof, busshuttle 1u terug naar 

auto. Let op: tickets tijdig vooraf reserveren. 

Malaga 30 minuten rijden 

Super leuke stad, voor ieder wat wils. Van musea 

tot eindeloos winkelen, culinair, strand, 

dakterassen, specifieke tips op 

https://www.yogametsuus.nl/activiteiten-spanje 

Buurtdorp Coin 

- Op zondagochtend van 8-14u is er een 

biologische markt en een vlooienmarkt. 

10 minuten rijden, meteen vooraan na de grote 

rotonde aan de rechtse kant is de markt. Direct 

daarachter onder de parkeergarage van 

winkelcentrum La Trocha de vlooienmarkt. 

Het witte dorp Mijas 35 minuten rijden 

Toeristisch maar zeker de moeite waard. Mooie 

bergroute er naar toe met uitzicht op zee. Te 

combineren met mooie hiking tocht. Lees de blog 

via mijn site. 

Alhaurin El Grande  

- Taperia Casa La Abuela 

- Tia Rosa 

- La Alegria 

 

- Lekker tapas  

- Spaanse bar/restaurant, Nederlandse eigenaar  

- Goede vis (binnen gaan kijken bij de vis). 

Marbella 35 min, aan de kust 

alleen de old-town rondom Plaza d’orange leuk. 

Puerto Banus voorbij Marbella  40 min, gezellige horeca aan de haven, inclusief 

en veel winkels. 

Ontspanningsmassage De tarieven zijn als volgt: 30 minuten €30, 45 

minuten €40,- 60 minuten €50,-  

 

 

 

 

Veel plezier, op jouw manier!! En laat gerust weten als je vragen of hulp nodig hebt. 

 

Nicole en Suus 

https://www.yogametsuus.nl/activiteiten-spanje
http://www.caminitodelrey.info/en/#1
https://www.yogametsuus.nl/activiteiten-spanje

