
Yoga, ferie og fransk landliv i Alpes-Maritimes

Individuelt eller med rejsefælle

Rejser du alene eller med en rejsefælle for både at dyrke yoga og opleve noget bjergtagende og ganske unikt

som andre ikke gør, så er en yogaferie på landet i Provence en ganske særlig mulighed.

Livet på landet i Sydfrankrig er spækket med helt unikke naturoplevelser og autentisk landsbystemning. I

denne lille bjergby kommer man helt tæt på dagliglivet og man får alle de oplevelser, som turisterne

normalt ikke får. Stedet emmer af ro, som beriger yoga-sessionerne ud over det sædvanlige.

Undervejs skal vi bl.a. på picnic og vandfaldseventyr, bade i Sydfrankrigs reneste flod, købe ind på

markedet og i landsbybutikkerne, nyde vinsmagning i den gamle kælder, på vandreture, fisketur, cykelture

og prøve naturens egen urtefodbad. Og så skal vi selvfølgelig nyde et væld af helt fantastiske

Provenceretter.

Alt dette med udgangspunkt i en smuk nyrenoveret privatbolig i luksuriøs fransk hotelstil beliggende klos

op ad Sydfrankrigs reneste, azurblå badeflod, der bugter sig om landsbyen, som ligger midt i en fredet

Nationalpark. Boligen ejes og er istandsat af feriens vært og inviterer til, at man helt selv bestemmer, hvor

social man har lyst til at være og hvor meget, man ønsker at deltage i.

Program er tilrettelagt, så der er noget for både yogadyrkeren (alle niveauer) og rejsefællen.

Susanne Laugesen

Yogalærer og inspirator

Susanne er uddannet yoga- og mindfulnessinstruktør,

Fascial Flow® Guide og terapeut.

Morgenyoga har udgangspunkt i Hatha yoga med stående,

siddende og liggende stillinger samt dynamiske flows.

Stillingerne giver også mulighed for Fascial Yoga, som er

blide bindevævsbevægelser i yogastillingerne for at

blødgøre og stimulere bindevævet.

Mindfulnessprincipperne indgår som en naturlig del.

Susannes intention er at guide dig til at mærke dig selv i

stillingerne, og være nysgerrig og anerkendende ift.

hvordan du kan udføre stillingerne, så de føles godt for

lige præcis dig – så yogaen skaber nærvær, velvære og

rummelighed.

Alice Monberg

Feriens vært og forkæler

Alice elsker den sydfranske kultur, stenhusene og

naturen. Hun er en del af landsbyen og kender de

oplevelser, som ferieturister ikke ser. Alt fra vandreture

til unikke vandfald, koncerter i kirken til badning i

naturens egne pools.

“Jeg elsker livet i køkkenet. Det franske landkøkken

med grøntsager, fisk og kød er mit absolutte

favoritkøkken, og jeg ved, at al madlavning handler om

gode, friske råvarer - vildt fascinerende, hvor meget

velsmag man kan få ud af få, friske råvarer, vin rosmarin,

timian og oliven.”

Side 1 af 9



Side 2 af 9



Program for yogaferie uge 26

Lørdag d. 24. juni - lørdag d. 1. juli 2023

Lørdag

Ankomstdag / eftermiddag

Ankomst og afhentning Cotes D’Azur, Nice Lufthavn

Værelsesanvisning *

Bobler og snacks i haven

Søndag

Hatha og Fascial Yoga kl. 07:30-09:00 i Parken

Morgenmad i udendørs spisestue

Besøg og indkøb i de lokale landbutikker

Gåtur til og frokost på Café Le Village **

Afslapning på terrasserne

Yin Yoga kl. 17:00-18:30

Badetur i Sydfrankrigs reneste flod

3-retters menu i spisestuen kl. 19:30

Mandag

Hatha og Fascial Yoga kl. 07:30-09:00 på Flodkajen

Morgenmad på tæpper i haven

Vandretur til det skjulte vandfaldseventyr

Picnic ved vandfald

Yoga-stop på hjemvejen

Middag i udendørs spisestue kl. 19:30

Tirsdag

Hatha og Fascial Yoga kl. 07:30-09:00 i Parken

Morgenmad i solen

Urtefodbad ved kirken St. Petronilla eller Madlavning i køkkenet

Frokost i haven

Egen tid

Badetur i Sydfrankrigs reneste flod

Yin Yoga kl. 17:00-18:30 i Parken

Middag i Le Vieux Moulin **
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Program for yogaferie uge 26

Lørdag d. 24. juni - lørdag d. 1. juli 2023

Onsdag

Hatha og Fascial Yoga kl. 07:30-09:00 i Parken

Morgenmad på terrasserne

Markedsbesøg eller Cykeltur

Frokost på egen Naturplet

Yin yoga, yoga nidra og meditation kl. 16:30-18:30 i Parken

Aperitif i Haven

Middag ved Grillen kl. 19:30

Torsdag

Hatha og Fascial Yoga kl. 07:30-09:00 på Flodkajen

Morgenmad i Haven

”Kilden i Provence”-vandretur

Frokost i rygsækken alt. på terrassen

Badetur i Sydfrankrigs reneste flod

Ost og rødvin under stjernerne kl. 19:30

Fredag

Hatha og Fascial Yoga kl. 07:30-09:00 i Parken

Morgenmad på Stranden

Naturens egen ansigtsmaske eller Fiskeri i floden

Frokost og badning ved flodbredden

Yin yoga, yoga nidra og meditation kl. 16:30-18:30 i Parken

Aperitif i Haven

På gensyn-Middag i Spisestuen

Lørdag

Morgenmad i Udendørs spisestue

Afhentning og afrejse til Cotes D’Azur, Nice Lufthavn

* Overnatning i anden unik privatbolig også mulig

** Programmet indeholder to restaurantbesøg med selvbetaling af ca. 200,- hver

Yoga kan rykkes indendørs, hvis vejret mod forventning ikke skulle arte sig / Forbehold for ændringer
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Den sydfranske bjerglandsby La Roque-en-Provence

Grænseby

Vores bjerglandsby, der hedder La Roque-en-Provence, er lillebitte og ligger cirka 40 kilometer nord for
1

Nice. Der er 70 indbyggere, men byen ligger klos op af nabobyen Roquesteron, der har godt 500 indbyggere. De

to byer er kun adskilt af floden L’Esteron, men oprindeligt har de hørt til hvert sit ”land” med Roquesteron

som den italienske/Savoy-del og La Roque-en-Provence som den franske del. De to byer har hver sin

borgmester og borgerne sameksisterer supergodt og mener bestemt ikke, at de rivaliserer. I mine øjne gør de

nu lidt. Begge byer drives af et sundt ønske om at holde udviklingen lidt bedre i gang end hos nabobyen, og

det lykkes.

Bynavnet

Byen er ældgammel og arkæologiske fund daterer den helt tilbage til Bronzealderen. Bynavnet er skifte

flere gang undervejs, senest Roquesteron-Grasse, som den hed, da vi flyttede til. Efter sigende kører for

mange forkert og ender i parfumebyen Grasse, hvorfor byrådet beslutter at ansøge den franske præsident

Francois Hollande om navneændring til La Roque-en-Provence (Klippen i Provence) og får det godkendt d.

16.11.2015. Helt ærlig tror jeg også, der er en glæde ved et nyt navn, som adskiller sig mere fra søsterbyens.

Men begrundelsen om GLS, DHL og turister, der havner i Grasse, er da meget sød.

Badeby i nationalpark

Landsbyen ligger i Parc National Alpes-Maritimes, der er næsten syvhundrede kvadratkilometer og en af

Frankrigs ti nationalparker. Der er ingen tvivl om, at naturen er statussen som nationalpark værdig. Den

viser sig fra sin smukkeste side med den krystalklare, azurblå flod, der glimter som sølv i solen og skærer

sig ned gennem landskabet, flankeret af høje træbeklædte bjerge til alle sider. En magisk flod, der både har

sandbund, stensletter og bedst af alt hvide ”strandbredde”. En flod, der med sine plus tyve grader i

sommermånederne, er et magisk samlingssted for byens borgere og lokale turister.

Provence-stemning

Det tager tid at gå tur i vores by. Det er underligt at beskrive stemningen. Den er uhåndgribelig, men

allestedsnærværende. Det er stille morgenstund krydret med varmedis og stillestående varme i

middagsstunden. Blomster i et utal af farver, der strutter af livsglæde op mod himlens dybe, mættede blå

farve. Det er kasser af frugter og grøntsager, der bæres hjem fra markedet samtidig med at cikaderne hvæsser

deres vinger i en mediterende summen. Byens ”viking”, der er iklædt shorts og t-shirt året rundt, bakker på

sin pibe, lufter hund og kigger efter brugbar genbrug ved affaldspladsen. Vandfontænernes sagte rindende

vand bidrager også til stemningen.

1
Alice Monberg ejer sammen med sin mand boligen i La Roque-en-Provence.

Side 6 af 9



Den sydfranske bjerglandsby La Roque-en-Provence

Sanserne stimuleres konstant i landsbylivet. Om formiddagen sender kvinderne i køkkenerne liflig madduft

ud i byens gader. Der skramles med porcelæn og bestik. Hvis ikke du hører hyggelig fransk tale på trappen

udenfor, ja så hører du flodens beroligende brusen og børnenes badehvin. I skumringen er der møde på

bænken, som vi siger. Byens indbyggere drøfter vejret, aktuelle begivenheder og helt sikkert dagens måltider. Alle

ved alt! Og det er på mange måder mega hyggeligt og trygt, at det er sådan.

Kirken som beskytter

Det er en lille klump, vi bor i. Alle huse er klynget sammen kun adskilt af brostensbelagte trapper op og ned.

Etagerne forvikler sig ud og ind mellem de forskellige ejere (proprieters).

Set ovenfra består byen af sandfarvede hustage lagt som munken og nonnen. Dét syn får vi fra byens fredede

kirke St. Petronilla, der ligger højt ovenfor vores hus. En kirke, der kan dateres tilbage til 1200-tallet.

Kirken er smukt renoveret med en tung og smuk indgangsdør skabt af vores tidligere kunstnerisk anlagte

borgmester. Den dør, går vi igennem, når vi deltager i messen forud for den årlige byfest. Døren åbnes ved

forskellige musikarrangementer, også til begravelser. Selvom en del af byens huse bebos af weekend- og

feriebeboere kan vi se, at de vælger byens kirkegård som deres sidste hvile. Det forstår jeg godt med den

udsigt!

Kirken er smukt belyst om aftenen og troner beskyttende over byen.
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Priser for yogaferie i Provence

Priser for yogaferie

Enkeltværelse 12.500,- pr. person

Dobbeltværelse 10.900,- pr. person

Inkl. moms, fælles transport fra og til Nice Lufthavn, fuld forplejning, yogaudstyr,

håndklæder og sengelinned.

Ekskl. flyrejse, vin, restaurantbesøg, cykelleje. Betaling ved tilmelding.

Ring til Alice på 23 65 83 30 for at booke og høre mere.
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