
Joulun taikaa -tunnetko,  miten taika hi ipi i  sydämiin i l tojen
pimentyessä,  joululauluja kuunnellessa,  kyntt i lää polttaessa,
jouluisia tuoksuja haistel len,  kuusen koristeita katsoessa tai

hetkeksi  pysähtyen -vain tunnelmia kuunnellen ja aist ien.  Anna
jouluisen retr i i t in johdattaa sinut näihin ihani in energioihin,

rauhaan, rakkauteen, ki i tol l isuuteen, ennen jouluki ireitä.
 

Olet lämpimästi  tervetul lut Joulun taikaa -retr i i tt i in
Mathi ldedal in jouluiseen kylään. Kylään laskeutuu joulu,

rauhal l isuus ja tunnelma. Tule kokemaan, nautt imaan, aist imaan
joulun taikaa vi ikonlopun aikana,   tarjoamistamme joogahetkistä,

hyvästä ruoasta,  rentoutumisesta tai  vain olemisesta.
 

Jouluinen joogaretri i tt i  s isältää vi is i  ohjattua kokonaisuutta.
Aamuisen jooga-hetken meditaatiol la ja ki i toskir jeel lä kuluneesta

vuodesta.  Soundful  Yin®-Yogaa el i  pitkäkestoisia lempeitä
venytyksiä äänimaljojen harmonisessa äänimaailmassa ja

maljojen ja ohjaajan intuit i iv inen kosketus kehollasi  v ievät s inut
rentoutumiseen ja mielen rauhaan. Päivän kruunaa jouluinen
rentoutus ja meditaatiomatka.  Sunnuntai  aamuna heräi l lään

lempeään aamujoogaan ja nautitaan aamupala
majoituspaikassasi  merel l is issä maisemissa,  jonka jälkeen

rentoudumme äänimaljojen harmonisessa äänimaali lmassa ja
pidämme  yhteisen pi ir in.  

Paikkana meil lä on ihana vanha Kankirautavarasto molempien
majoituspaikkojen väl ittömässä läheisyydessä.  Päivän päätteeksi

rentoutuminen saunan lämmössä ja pulahtaminen
ulkoporealtaaseen Mathi ldan Marinassa.  I l la l l isen voit  nautt ia
haluamassasi  kylän ravintolassa omakustanteisesti  tai  saunan

päätteeksi  nautimme i l lal l isen Mathi ldan Marinassa.
 Sunnuntai  aamuna heräi l lään lempeään aamujoogaan, pidetään

yhteinen pi ir i  ja nautitaan aamupala merel l is issä maisemissa.  
 

Et  tarvitse aikaisempaa kokemusta joogasta tai  voit  ol la
aikaisemmin joogannut.  Tunnit  rakentuvat osal l istuj ien mukaan.

Olet lämpimästi  tervetul lut vi ikonloppuumme. 
 

J O U L U N  T A I K A A  R E T R I I T T I
1 0  -  1 1  J O U L U K U U T A



 
LAUANTAINA 10.12.

 
10.00 saapuminen Mathi ldedal in Kankirautavarastoon, tutustuminen, kahvi-tee

pientä purtavaa
 

11.00 aamuinen herättelevä joogahetki  meditaatiol la,  k i i toskir je
 

12.30 keittolounas,  Mathi ldan Marina
 

♡  omaa aikaa,  joulukylän palveluihin 
tutustuminen omatoimisesti  ♡

 
14.30 väl ipala,  kahvi-  ja tee

 
15.00 Soundful  Yin®-Yoga

Jouluinen rentoutus ja meditaatiomatka
 

18.30 saunomista ja rentoutumista ulkoporealtaassa,  Mathi ldan Marina
 

20.00 omakustanteinen i l lal l inen,  Mathi ldan Marina
 
 

SUNNUNTAINA 11.12.
8.30 -  9.30 lempeä aamujooga

 
 10.00 aamupala majoituskohteessasi  

(s isältyy hotel l ihuoneen hintaan, muil le 15 eur)
 

Äänimaljarentoutus ja Yhteinen pi ir i
 

Omaa aikaa tai  kotimatkal le lähtö
 

11.00 Hotel l i  Mathi ldedal ,  huoneiden luovutus
12.00 Mathi ldan Marina,  huoneiden luovutus

 
Hinta 282 eur/hlö

sis.  alv.
 

Hinta sisältää:
* ruoat ( lounaan ja väl ipalan,

 (varaa muut väl ipalat oman tarpeen mukaan matkaasi)
* saunan ja ulkoporealtaan

* retr i i t in ohjelman
 

Lisätiedot:  info@hoitolakukkuvi l la.com tai
numeroon 040 756 4700/Katja

 
 

Lisätiedot:  info@hoitolakukkuvi l la.com tai
numeroon 040 756 4700/Katja

 



 
Lisämaksusta:

* majoitus Hotel l i  Mathi ldedal  1hh huone 128€/1hlö/1yö,
244€/1hlö/2yö,  2hh huone 182€/2hlö/1yö tai  346€/2hlö/2yö

* majoitus Mathi ldan Marina 1 hengen huone 125 €/vrk,  
2 hengen huone 158 €/vrk,  

2 hengen huone omalla parvekkeel la ja merinäköalal la 189 €/vrk
* Aamupala sisältyy majoituksen hintaan, muil le 15 eur

* I l lal l inen val itsemassasi  ravintolassa
 
 

Varaus- ja peruutusehdot:
I lmoittautuminen sähköposti l la osoitteeseen

info@hoitolakukkuvi l la.com. I lmoittautuminen on sitova,  jonka voit
peruuttaa i lmoittautumisen määräaikaan 30.11.2022 mennessä

sähköposti l la osoitteeseen info@hoitolakukkuvi l la.com.
Peruutusmaksu 30.11.2022 alkaen 50€/hlö.  Peruuttamattomista
poisjäämisistä veloitamme retri i t in maksun kokonaisuudessaan.

Retri i t in laskun saat sähköposti is i  7.12.  ja lasku on maksettuna 9.12.
mennessä.  Maksuväl ineinä käyvät joogaosuuteen (170€) Smartum,

Epassi ,  Edenred tai  Eazybreak.
 

Retri i t injärjestäjäl lä on oikeus perua tapahtuma, mikäl i
minimiosal l istujamäärä 6 ei  toteudu tai  y l ivoimaisen esteen

sattuessa,  täl löin maksetut varausmaksut peruutetaan
täysimääräisesti .  Jos retr i i tt i  peruuntuu esim. mahdoll isten

koronavirukseen l i i ttyvien viranomaismääräysten vuoksi ,  palautetaan
maksetut varausmaksut täysimääräisesti .  

 
Paikkoja on rajoitetusti ,  minimi on 6 ja maksimi 12 paikkaa.

 
Mukaasi tarvitset:

Avoimen ja i loisen mielen.
Oman joogamaton, vi l t i t ,  v i l lasukat,  bolsterin ja joogati i len,  nämä

saat myös tarvittaessa lainaksi .
Lämmin kerrospukeutuminen tunnei l le,  olemme vanhassa talossa ja

latt ia tasossa vetää.
Säänmukaiset varusteet vapaa-ajal lesi .

Uima-asun saunaan.
 
 

Huomioithan seuraavaa:
Oman vapaa-ajan vakuutuksesi ,  

retr i i t in toimesta sinua ei  ole vakuutettu.
Mahdoll iset ruokaval iorajoitukset.

Sairaana tai  f lunssaisena retri i tt i in ei  voi  osal l istua ja 
pidetään huolta myös muista osal l istuj ista.

 



Tarkempaa infoa retriitistä
 

Joogaohjaaja Katja Toivonen
Retriitin ohjaa Katja Toivonen Vartsalan kylästä, Salosta. Hänellä on 11-vuoden
kokemus joogaohjauksista. Hän ohjaa Salon ja Paimion Kansalaisopistolla sekä

pitäen omia joogatunteja Salon ympäristössä kuin myös kesäisin  erilaisia
ulkojoogatunteja, kuten Laiturijoogaa Mathildan Marinassa. Tunneilla hän yhdistää
lempeän lähestymisen niin kehon, mielen kuin hengityksen rentouttavaan rauhaan.
Katja on käynyt seuraavat ohjaajakoulutukset: hathajooga RYT200, SoundfulYin®-

Yoga, äänimalja- ja energiahoitaja. Ohjaajana Katja on lempeä, intuitiivinen ja hänen
tuntinsa ovat rentouttavia, energisoivia ja ihanan lataavia.

 
Suvi Kinnunen

Suvi Kinnunen on Suvisoinnista ja ohjaaja kanssani Soundful Yin®-Yoga tunnilla. Suvi  
on äänimaljahoitaja ja yinjooga ohjaaja. Suvia kiinnostaa äänivärähtely, harmonia,

hengitys sekä lempeä ja kehoa kunnioittava liikkuminen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retriiteistä sanottua
"Katjan ohjaus on sydämen, rakkauden ja valon joogaohjausta. Hän ottaa ryhmän

energian, tason ja taidot huomioon ohjauksessaan. Tuntien ilmapiiri on rakastettava,
sydämellinen ja omaa energia tasoa nostattava. Lämpimästi suosittelen".

 
Mathildedal

Joogatilanamme meillä on kokous- ja juhlatilana oleva Kankirautavarasto, joka
huokuu 1850-luvun tunnelmaa. Aiemmin kankiraudan varastopaikkana toiminut tila

tarjoaa ajanmukaiset puitteet joogaretriitille.
Etäisyydet eri kaupungeista Mathildedaaliin, Turusta 1h 9 min (78  km), Salon

keskustasta 28 minuuttia (28 km) ja Helsingistä 1h 48 min (142 km). 
Linja-autot kulkevat myös Mathildedaaliin.

 
Ruokailut

Mathildan Marinassa nautimme lounaan ja välipalat toimitettuina
Kankirautavarastoon. Illallinen on omakustanteinen sekä vapaavalinteinen. 

 
 
 
 



MATHILDEDAL
Mathildan Marina
Hotelli Mathildedal
Joogat: Kankirautavarasto


