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Sjekk ut flypriser på forhånd
Flypriser kan variere veldig etter hvilken tid på året du reiser, hvilken tid på døgnet du 
reserverer, hvor lang tid i forveien du bestiller og så videre. Så har du lyst til å reise på 
en av disse yogaferiene, kan det være en idé å begynne å gjøre litt research allerede 
nå. Gå inn på Finn.no eller Kayak.com og sjekk priser og reiselengde. Så sjekker du 
igjen jevnlig over en uke eller fem. Da ser du hvor mye prisene forandrer seg. Til noen 
av stedene finnes det restplasser like før og etter høysesonger, som til Mexico i januar 
eller Spania i mai eller juni. Da kan du finne ekstra gode tilbud. 

FLYREISER
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 YOGAFERIER!
HERLIGE
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Hvorfor ikke reise verden rundt 
og gjøre yoga? Her får du sprek 

inspirasjon på veien. 

Oh sweet downward facing dog! Yogaby over alle yogabyer må være den lille 
kulturperlen Ubud på den indonesiske øya Bali. Ikke bare er øya det reneste 
jordiske paradis, med sin grønnhet, sunnhet, ekthet og yrende folke- og dyreliv. 
Her får du kjempegod økologisk mat, naturlige spaopplevelser, ertende apekatter 
og vakre risåkre så langt øyet kan se. Stedet er spekket med flinke internasjonale 
yogalærere som lever og ånder for din prana. Og alt til så billige priser at du trygt 
kan unne deg en ny yogashorts eller to i de lekre yogabutikkene i byen. Ikke rart 
Julia Roberts koste seg her under innspillingen av filmen Spis, elsk, lev. I Ubud 
trenger du ikke melde deg på noen spesiell yoga-retreat for å gjøre så mye yoga du 
vil i en uke, eller to eller fem. Du kan rett og slett bare reise dit, booke deg inn på et 
av de sjarmerende hotellene, og så møte opp på The Yoga Barn og melde deg på 
de klassene du vil for den tiden du skal være der. De tilbyr åtte klasser om dagen, 
sju dager i uken, i mange ulike yogastiler, og du får klippekort som blir billigere etter 
hvor lenge du er der. Og hvor deilig er det ikke å gjøre yoga i et luftig låvelokale med 
utsikt til en vaiende risåker?

Nettsider
www.theyogabarn.com for oversikt over yogaklasser. 
www.balispirit.com har oversikt over alle yogatilbud på Bali + billige hoteller. 
www.balispiritfestival.com: Årlig yogafestival i Ubud. Absolutt anbefalt! 
www.balispirit.com/yoga/retreats er kalenderen for yogaretreat-året på Bali. 
www.surfgoddessretreats.com for kombo med surfing og spa. 
www.saltretreat.com for max luksus. 

1 Bali

Yogaretreats verden over 
For en super oversikt over hotte yo-
garetreats verden over, ta en titt på 
disse sidene: www.bookyogaretreats.
com og http://yogaadventuresworld-
wide.com. Du kan også sjekke ut 
yogareiser med norske operatører 
her: www.yogareiser.no og www. 
inspiratour.no. 
Last ned yogareise-app!
Vil du være litt spontan og melde 
deg på en yogaretreat on the go? 
Da kan det være en idé å laste ned 
Smartphone-appen Yoga Holidays 
Worldwide, som inneholder en over-
sikt over minst 140 supre yogasteder 
verden over. Vips, så har du yogaens 
verden i lomma. Se mer på hjem-
mesiden til den australske gründeren, 
journalisten og yogafantasten Sue 
White: www.suewhite.com

FAKTA

Den lille byen Ubud på Bali har et 
yrende yogamiljø med internasjonale 
lærere av topp klasse. 

Slå deg løs med litt yogadans på 
Bali Spirit Festival. 
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4 Spania
Ryktene forteller at Costa Blanca-regionen i Spania har et av de 
sunneste klimaene i verden. Frisk, varm luft er uansett en fordel når 
man skal bøye og tøye på kropp og sinn. Luksuriøse omgivelser ved 
sjøen, massasje og muligheter for kokkekurs er ingen ulempe. Norske 
Malin Oseid tilbyr yoga- og meditasjonsreiser til Costa Blanca flere 
ganger i året. Retreaten foregår på Sun Palace Albir mellom Benidorm 
og Altea med utsikt over Middelhavet og fjellene. Her finner du en 
deilig balkong, fine rom og en super spa-avdeling med boblebad, 
badstu og tyrkisk bad. Du har også tilgang til innendørsbasseng og 
treningssenter, og det går gratisbuss til og fra stranden hver time. Du 
kan også ta deg en fjelltur i Sierra Helada om du vil. 

Pris 
For en uke med yoga, hotell, tre måltider om dagen og to utflukter: 
6500 kroner. Flybillett: Fra kr 600 hver vei (med Norwegian), avhengig 
av sesong og flyselskap. 

Nettsider
Yogacostablanca.no. 
Ta også en titt på yogabreaks.org.uk eller blissfulretreat.com for flere 
muligheter i regionen. 

3
Escape to shape er et kult, internasjonalt konsept som spesialiserer seg 
på å skape uforglemmelige treningsferier. De setter sammen reiser til 
unike, trendy steder og tilbyr både yoga og annen trening. Sunn, organisk 
mat og spennende kultur er inkludert. Her får du en fresh miks av yoga, 
pilates, sirkeltrening, gåturer, sykkelturer og andre aktive sporter, slik at du 
garantert blir i toppform og i topphumør. Reis for eksempel til Marrakech 
i Marokko på yoga- og pilatesferie. Ellers kan du velge å reise til Kroatia, 
Cartagena i Spania, Laos eller Kambodsja. Dessuten har Christina 
Thomas fra Tulum et supert årlig novembertilbud til Marrakech med en 
kollega. Ta en titt på Yoga Adventures Worldwide for mer info.
 
Nettsider
escapetoshape.com og http://yogaadventuresworldwide.com/morocco. 
For flere tilbud i Marokko, se yogatraveller.com/destinations/
morocco, eatpraymove.com, http://yoga-forever.com.

Marokko

Reis til Tulum 
og gjør yoga 
minst én gang i 
livet! Du vil ikke 
angre. 

Bli en superfit yogi i Marrakech. 

Kan det bli bedre enn morgen-
yoga under et bambustak i 

Mexico mens du hører bølgene 
fra det karibiske hav utenfor?

2 Mexico
Bare et par timer sør for travle og amerikaniserte Cancun, 
finner du Tulum med rolige, hvite strender, sunn, økologisk mat, 
sjarmerende stråhytter, helproffe yogatimer, mayamassasje 
og blide, laidbacke mennesker fra hele verden. Her er Avatar-
faktoren høy og pulsen lav. 
Det er ikke uten grunn at New York Times har utpekt Tulum som en 
hot spot for yogaturister og andre som ønsker sjelefred, natur, sunn 
mat og spa. Et ukjent antall mennesker fra hele verden strømmer 
hit hvert år for å finne både treningsformen og roen. Og kjendiser 
som Demi Moore, Drew Barrymore og Natalie Portman. 
– Det er et helt spesielt sted. Med sine gamle mayatradisjoner har 
Tulum en roende og inspirerende energi på de mange tilflyttede 
fra hele verden. Her kan man senke skuldrene og få kontakt 
med kropp og sjel. Jeg har selv funnet min oase og vil gjerne 
hjelpe andre til å oppleve det samme, sier amerikanske Christina 
Thomas, som startet tjenesten Yogaadventurestulum.com i 2008. 

Tips
Det er så mange yogasteder å velge mellom i Tulum at du kan være 
der i ukevis uten å gå lei. De fleste er også sjarmerende hoteller på 
stranden – slik at du får en super kombo mellom ferie og yoga.
Sjekk ut: http://yogaadventurestulum.com/retreat-yoga-spa-
pricing og www.locogringo.com. 

Nettsider
Utopiatulum.com, lasranitashotel.com mayatulum.com 
suenostulum.com, amansalaresort.com, papayaplayaproject.
com, cocotulum.com, retiromaya.com, yogashalatulum.com, 
hautulum.com, unoastrolodge.com, shambalapetithotel.com 
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Sri Lanka
Silje Gundersen (31) fra Tromsø tilbrakte to uker på Ashtanga Lanka på 
Sri Lanka i januar og falt pladask for stedet.  
– Det ligger rett på stranden, har en deilig avslappende stemning og 
en nydelig stor hage man kan slappe av i. Maten var fantastisk god og 
laget av de beste råvarer. Naturen er slående vakker med et rikt dyreliv. 
Ashtanga Lanka hadde gode yogalærere, og stilen var mysore. 
– Jeg hadde aldri prøvd dette før og syntes det var topp å få trene i 
eget tempo. De tilbyr også meditasjon og akroyoga, men dette fikk 
jeg ikke prøvd. Jeg tilbrakte ettermiddagene på en av de nydelige 
strendene, i en hengekøye i hagen med en bok, lekende på line med de 
andre eller på elefantsafari, forteller hun. 
Siljes favorittøyeblikk på dagen var rett etter morgenyoga når hele 
gruppen samlet seg i hagen og drakk kokosnøttjuice for å slukke tørsten. 
Men man kan ikke være pyse når man bor midt i en tropisk hage.  
– Det var både slanger, aper og alle slags krypdyr i hagen.

Pris
Silje betalte rundt 6000 kroner for flybilletten og brukte totalt rundt 
8000 kroner på opphold, mat, taxi og opplevelser. – Man kan absolutt 
delta på dette med begrensende midler. Jeg hadde eget rom i en uke 
(2000 kroner per uke inkl. mat og drikke) og så bodde jeg på delt 
rom, såkalte dorms, i noen netter (1200 kroner per uke inkl. mat og 
drikke) Jeg trivdes godt med begge deler, sier hun.

Nettsider
Ashtangalanka.com. 
For flere hotte muligheter på Sri Lanka, ta en titt på disse: talallaretreat.
com, ulpotha.com, barberynresorts.com, http://house-of-lotus.com. 

Bare en to timers kjøretur fra Oslo finner du herlige Mariagården 
i Häljebol. Omringet av en botanisk hage ligger gården og 
yogaretreatet idyllisk til på den svenske landsbygda. Den tidligere 
barneskolen har de siste tre åra vært drevet som en kursgård for 
yoga, meditasjon, raw food og lignende av norske Pia Meliane 
og Kristian Walby. Etter mange års reise verden over hadde de et 
supert nettverk av dyktige yogalærere og inspirerende kursholdere 
– dermed laget de sitt eget konsept. Blant andre Sky Akasha fra 
Bali er en vidunderlig yogalærer som det er verdt å oppleve. Du 
kan også selv ta yogainstruktørkurs om du ønsker det.

Priser
Det koster fra 3000 til 5000 kroner for en langhelg, både opphold 
og retreat. Følg med på websidene for updates. 

Tips
På Mariagården arrangeres også jevnlige detox-retreater, der du 
lærer om ernæring, økologiske råvarer og ferskpressede juicer. 
Se mer på deres websider. Under oppholdet kan du også unne 
deg massasje og hudpleiebehandlinger. Med små grupper på 
maks tretti personer er det lett å få noen nye venner.

Neste år kommer Danny Paradise, selveste yogalæreren til Sting 
og Madonna og holder kurs på gården. 

Nettsider
www.mariagarden.org og www.facebook.com/mariagarden.org. 

Sverige

5

6

Tips!
Sjekk alltid  

charterselskapene på  
solfaktor.no eller  

restplass.no hvis du  
er ute i siste liten  

– det kan dukke opp en  
superbillig perle.

Finner du ikke roen her, 
finner du den aldri. 

Mariagården i Häljebol er en 
idyllisk oase ikke langt fra Oslo.

Yoga med Sky Akasha i det fri er 
verdt å oppleve. 


