
Wellness week
22 - 29 Oktober 2022



Ga eens van de gebaande
paden af, dompel je onder

in de natuur en geniet van de
prachtige omgeving

Deze week is een kans om
alle stress en druk van je af

te zetten en los te laten

Een kans om te ontspannen,
terug te keren naar jezelf en

te ontdekken hoe je meer
mindfulness in je dagelijks

leven kunt integreren



Het moderne leven eist veel van ons waardoor we vaak overspoeld
worden door verplichtingen en bloot staan aan hoge stressniveaus.
Daardoor verliezen we het contact met ons ware zelf en wordt de
invulling van het leven soms meer ervaren als een dictaat dan als een
keuze. Deze week stelt je in staat om weer in contact te komen met je
hogere zelf, om je bewust te worden van wat je kracht geeft en van wat
je werkelijk graag doet. Een zorgvuldige selectie van workshops biedt je
de mogelijkheid om verschillende disciplines te verkennen en je eigen
programma op maat samen te stellen

Wat is inbegrepen:

• Yoga
• Klankschalen meditatie
• Homeopathie
• Veganistische levensstijl coaching
• Zelfgemaakte vegetarische
& veganistische maaltijden

• 7 nachten accommodatie in
een van onze gîtes

• Wandelingen in de natuur
• Verkennen van lokale stadjes
en markten

• Gelijkgestemde mensen ontmoeten

* De mogelijkheid om 1-op-1 sessies tegen meerprijs te boeken, die
gepland kunnen worden tijdens de introductie van de coaches en hun
workshops, vanaf de dag van aankomst en afhankelijk van
beschikbaarheid

Wat is niet inbegrepen:

• Ontbijt
(behalve zondag de 23ste)

• Vervoer van en naar luchthaven
(vooraf te boeken tegen
meerprijs)

• Holistische massage*
• Indiase hoofd-massage*
• Deep tissue-massage*
• Life Coaching*
• Kaartlezen*



De coaches

Elise

Elise is een klanktherapie- en
meditatiecoach. Ze heeft de laatste jaren
de vele manieren verkend waarop klank en
meditatie het fysieke, mentale, emotionele
en spirituele welzijn kunnen verbeteren.
Door middel van de rijke en aardende
klanken van de gong, begeleidt Elise je
naar een staat van diepe ontspanning,
stilte, aanwezigheid en bewustzijn. Dit is
een gelegenheid om in meditatie met jezelf
in contact te komen of om simpelweg uit
te rusten en je lichaam en geest
te revitaliseren

Tina

Tina biedt een scala aan holistische
therapieën, waaronder massage,
homeopathie en veganistische
gezondheidscoaching. Ze werkt al meer
dan 20 jaar met cliënten in natuurlijke
gezondheid en integreert haar passie voor
homeopathie, welzijn en het milieu
in haar sessies

Christine

Christine is een ervaren yogalerares die al
bijna 20 jaar Hatha yoga geeft. Hatha yoga
is een zachte, vloeiende yogastijl, geschikt
voor yogi van alle niveaus.
Deze vorm van yoga combineert o.a.
ademhalingstechnieken met ontspanning



Ellen

Ellen biedt samen met haar man Theo
speciale themaweken en Life Strategy &
Coaching sessies aan, gebruikmakend
van een door hen ontwikkelde methode.
Door haar ‘nieuwe’ leven temidden van de
oerbossen van de Lot is ze zich nog meer
dan ooit bewust van het belang van een
natuurlijke levensstijl. Bovendien staat Ellen
op het punt haar eerste boek uit te
brengen, waarin ze de ervaringen met haar
nichtje Dorien beschrijft, die bij een
noodlottig ongeval is omgekomen.
Hiermee hoopt ze aan te tonen dat het
leven niet ophoudt met de dood, maar
verdergaat in een andere dimensie

Theo

Theo nam het initiatief om in 2006 met zijn
gezin van Nederland naar Frankrijk te
verhuizen en veranderde daarmee hun
levensstijl van minder ‘hebben' naar meer
‘zijn'. De methode die hij en Ellen
gebruikten om hun levensprioriteiten te
herschikken hebben ze geoptimaliseerd tot
een Life Strategy & Coaching methode die
zij sindsdien gebruiken om mensen te
helpen zich te heroriënteren op het gebied
van hun loopbaankeuze, levenskwaliteit
en zelfontplooiing



Julie

Julie heeft een passie voor alles wat
met welzijn te maken heeft en verkent
steeds meer manieren om haar verbinding
met het spirituele nog verder te verdiepen.
Omdat ze geïnteresseerd is in de
natuurlijke genezing van het lichaam, heeft
ze een cursus voedingstherapie gevolgd,
evenals een cursus over kruiden en
mindfulness. Ook bestudeert ze de Akasha
kronieken, die ze graag verder wil
uitdiepen

Elke

Elke is al meer dan 10 jaar een beoefenaar
van menselijke-energetica, waarbij ze
manuele therapieën toepast met o.a.
klankschalen, edelstenen en etherische
oliën. Zij geeft ook trainingen op het
gebied van vasten, mentaal welzijn en
voeding, zowel voor groepen als voor
individuen. Haar filosofie is gebaseerd op
de drie-eenheid van lichaam, geest en ziel.
Zij gelooft dat zelfverantwoordelijkheid,
salutogenese en een holistische
benadering van voeding ons innerlijk
evenwicht, immuunsysteem, zelfgenezend
vermogen en gezondheid versterken. Haar
doel is om mensen te helpen zichzelf te
helpen



PROGRAMMAWELLNESSWEEK 22 - 29 OKTOBER 2022

Zaterdag 22.10

Vanaf 16:00 Aankomst & settelen in gîtes

19:00 - 21:30 Welkomstdiner & introductie van coaches en workshops

Zondag 23.10

08:00 - 08:45 Christine: Yoga

08:45 Gezamenlijk ontbijt

09:30 Bezoek aan de populaire Cazals-markt & tijd voor boodschappen

12:30 Lunch

14:30 - 17:30 Tijd voor 1-op-1 sessies

17:30 - 18:15 Elise: Workshop klankschalen

19:00 Avondeten

Maandag 24.10

08:00 - 08:45 Elke: oefeningen uit kinesiologie

08:45 Ontbijt in eigen gîte

10:00 - 12:00 Tina: Workshop homeopathie & algemeen welzijn

12:30 Lunch

14:30 - 17:30 Tijd voor 1-op-1 sessies

17:30 - 18:15 Elise: Workshop klankschalen

19:00 Avondeten

Dinsdag 25.10

08:00 - 08:45 Christine: Yoga

08:45 Ontbijt in eigen gîte

10:00 - 14:30 Tina + Julie: Atelier veganistische lunchvoorbereiding
& samen lunchen

14:30 - 17:30 Tijd voor 1-op-1 sessies

17:30 - 18:15 Elise: Workshop klankschalen

19:00 Avondeten



Woensdag 26.10

08:45 Ontbijt in eigen gîte

09:30 - 16:00 Verkennen van de hoofdstad van de Lot, Cahors & zijn weekmarkt

17:30 - 18:15 Elise: Workshop klankschalen

19:00 Avondeten

Donderdag 27.10

08:00 - 08:45 Christine: Yoga

08:45 Ontbijt in eigen gîte

10:30 - 12:00 Julie: Atelier natuurlijke huidverzorging

12:30 Lunch

14:30 - 17:30 Tijd voor 1-op-1 sessies

17:30 - 18:15 Elise: Workshop klankschalen

19:00 Avondeten

Vrijdag 28.10

08:00 - 08:45 Christine: Yoga

08:45 Ontbijt in eigen gîte

10:00 - 11:30 Wandeling in natuurgebied ‘Le Frau’

12:30 Lunch

14:30 - 17:30 Tijd voor 1-op-1 sessies

17:30 - 18:15 Elise: Workshop klankschalen

19:00 Afsluitingsdiner

Zaterdag 29.10

Afscheid nemen en vertrek



Vaardigheidsniveau (yoga)

Beginner & gevorderd

Aantal deelnemers

Om je privacy en comfort te garanderen is het maximum aantal
deelnemers 10. We hebben 6 ruime gîtes om je te voorzien van alles
wat je nodig hebt

Data

DeWellness week vindt plaats van 22 oktober tot 29 oktober 2022.
Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt de week op een later
tijdstip herhaald

Prijs

€995 p.p.

De locatie

Domaine de Montsalvy ligt in de Lot, op slechts 15 minuten rijden van
de Dordogne. Het is gelegen in 4 hectare bos, walnotenbomen en
tuinen en is een ideale locatie om te genieten van wandelingen in de
natuur. Het Domaine heeft een zwembad en een tennisbaan en de
streek leent zich uitstekend voor uitstapjes naar plaatsen als Sarlat,
Domme, St Cirque Lapopie of Rocamadour en grotten zoals Padirac en
Pech Merle

Contact

Domaine de Montsalvy
46340 Dégagnac, France
tel. 0033 - (0)5 65 41 51 57
www.domaine-de-montsalvy.com
e-mail: info@domaine-de-montsalvy.com


