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Yoga i Piemonte 
- en upplevelse för både kropp, själ och mage! 
Under yogalektioner kommer vi att utforska och utveckla vår yoga – de fysiska positionerna och 
rörelserna, andningen, fokusering, balans, avslappning samt meditation. 

Piemonte är en region i norra Italien där det sedan traditioner tillbaka är viktigt med 
balans mellan kropp och själ. Mat och dryck är en viktig 
ingrediens i denna balans. Området är känt för att hålla hög 
kvalitet på det vi äter och dricker. Slow food rörelsen 
startade här på 1960-talet och närproducerat är en 
självklarhet i det dagliga köket.  

Vi tror att kombinationen med yoga och de lokala 
traditionerna kring mat och dryck är en bra kombination för 
att skapa ett välmående för oss människor.  
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Yoga i Piemonte  
29 maj – 02 juni 2019  

Pris från 7980 kr per person 

       

Ulf Aronsons tankar om sin yoga 
”Jag har ett avslappnat förhållande till yoga. Jag försöker alltid fånga helheten i yogan, men utan att krångla till det i 
onödan. Vi ska ha roligt tillsammans och känna ett sug efter nästa yogastund. Det du lär dig och upplever på mattan 
ska kännas naturligt och kunna hjälpa dig i din vardag. Jag har Hatha-yogan som bas och hämtar inspiration från 
olika yogaformer. Min målsättning är att den ska vara tillåtande för den nya utövaren och utmanande och 
spännande för den mer erfarne. Alla kan vara med utifrån egna förutsättningar och vad man är bekväm med.” 
 
Program 
11 yogapass på vårt boende Tenuta Fagnanetto. Övrig tid ägnas åt fantastiska matupplevelser, provningar av vin, grappa och 
spumante. Vi besöker den biodynamiske vinodlaren Giovanni som skapar unika viner utifrån naturens egen rytm. Vi vandrar 
bland vinodlingarna och får en inblick i hur vinet kommer till. VI besöker matmarknader för inköp av lokala närproducerade 
matvaror som med fördel kan packas i resväskan vid hemfärden.  

Pris 
Priset 7980 kr inkluderar 4 nätter, del i dubbelrum med dubbelsäng, frukost, välkomstmingel på ankomstdagen, två utflykter, 
samtliga vinprovningar och 11 yoga pass. Max 14 deltagare. 
Vi bor på Tenuta Fagnanetto i Santo Stefano Belbo, Piemonte,  www.tenutafagnanetto.it  
Resa till och från Italien ingår ej. Arrangemanget startar på Tenuta Fagnanetto kl 16.00 den 29 maj. 
Förfrågningar om yogaprogrammet kontakta Ulf Aronsson tel 0725-652030.   
Övriga frågor och funderingar kring resan samt bokning av resan kontakta info@lacasavola.com  

Kombinera din Yogaresa med följande tips! 
§ Upplev Turin, Italiens första huvudstad. Vacker romersk stad med välkända muséer med teman som automobil, 

egyptisk och film. Kaféernas stad vid foten av Alperna och med Po som slingrar sig vackert genom staden. 
§ Italiens Riviera med pärlor som Cinque Terre, Genua och ett antal badorter med långa fina sandstränder. 
§ Modestaden Milano med shopping utöver det vanliga.  
§ Lägg till några nätter på hotellet! Vi har många förslag hur ni kan uppleva Piemonte på vårt sätt. Kontakta oss på 

info@lacasavola.com så hjälper vi till med alla detaljer. 


