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PUUR ONTSPANNEN  

YOGA REIZEN olv Hilde De Baerdemaeker 
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Yoga Trips 

Verwen je hoofd en je lijf met een yoga-vakantie op een  ideale droomlocatie. 

 

 

Toen ik 8 jaar geleden zwanger was en last had van m'n onderrug, begon met ik met 

yoga. Het was een ontdekking, meer nog: een openbaring.  

Ik ben nooit meer gestopt, volgde een intensieve opleiding tot yoga teacher, en nam deel 

aan verschillende yogareizen. Zelf zo'n reizen organiseren leek me de ultieme yoga-

droom. Toen Tamara en Iris van Axis Travel bij mij les volgden, vielen de puzzel-

stukken in elkaar. Zij kennen de mooiste bestemmingen, en vroegen me of ik samen 

deze reizen wilde organiseren. Daar moest ik welgeteld 1 seconde over nadenken! 

 

Mijn soort yoga heeft aandacht voor lichaam en geest zonder zweverig te zijn.  

Het gaat om de combinatie van fysieke en mentale kracht en ontspanning. Energieke 

rust.       

Je hoeft niet lenig te zijn -dat ben ik ook niet- en ook yoga-ervaring is niet vereist. Goede 

yoga voor beginners is ook goede yoga voor gevorderden. 

 

Wat maakt deze reizen helemaal uniek? Dat je verder helemaal je zin kan doen. Lui of 

actief. Samen of alleen. Het is de bedoeling om jezelf te verwennen en  eindeloos te ge-

nieten. Zon, lekker eten, heerlijk water, rust... Wanneer krijg je die kans? Niet zo vaak, 

maar nu wel. Lees deze brochure en grijp ze...               

Tot binnenkort? 

 

Hilde De Baerdemaeker,  

 

Illie van Yoga 

The Ladies, Female Travel Club, 

 

Een super leuke formule, ontstaan uit mijn eigen drang en passie om te Reizen ! 

 

Oorspronkelijk organiseerde ik voor mezelf en enkele vriendinnen een jaarlijks Ladies 

Tripje.  Een bestemming ontdekken met al onze zintuigen, dat was elke keer het opzet. 

Foto’s werden vrolijk op social media gedeeld, onze ervaringen -overgoten met sappige 

anecdotes  - deelden we gretig met al wie het horen wilde.   Dit werkte zo aanstekenlijk 

dat ik de vraag kreeg om dit open te trekken zodat ook andere dames konden    

aansluiten op deze Reizen.  En zo geschiedde en werd The Ladies, Female Travel Club 

geboren. 

Alle ingrediënten van vroeger zijn nog steeds aanwezig !   Maar een Ladies Trip zou 

niet compleet zijn, mocht er ook geen ruimte zijn voor een vrij shopping moment en vrije 

tijd om de stad om eigen houtje te verkennen.   Er wordt tijdens deze reizen ook telkens 

de mogelijkheid geboden om in te schrijven op facultatieve diners.  Het moment bij 

uitstek om de dag te overlopen en te herbeleven bij een goed glas wijn of één of ander    

lokaal drankje.  

 

The Ladies, Female Travel Club is ondertussen een begrip ! 

Zij die reeds eerder zijn meegeweest zullen volmondig kunnen beamen dat dit de 

geknipte Reizen zijn, voor dames die houden van de goeie dingen des levens en bij   

voorkeur zonder zorgen en in het gezelschap van andere vrouwen op reis willen gaan. 

 

Bezoek gerust onze Facebook pagina “The Ladies, Female Travel Club” en geniet van de 

foto’s van voorbije reizen.  Ik ben ervan overtuigd dat u al snel 

zin zal krijgen om er een volgende keer óók bij te zijn ! 

 

Ik hoop jullie alvast te begroeten in Valencia of Malta  

Tot dan ! 

Iris 

 



24 TOT 27 MEI 2018 

PRIJS 

€795 

Groot genieten op een klein eiland ! 

The Ladies @ MALTA 

 Begeleiding Axis Travel 

 Verblijf in The District Hotel in St Julian’s op  

basis van ontbijt 

 Ontdekking van de hoofdstad Valetta 

 Boottocht in de typische bootjes 

 Verkenning van de 3 steden op wieltjes 

 Excursie naar het zuiden van het eiland, Blue 

Grotto, Mosta en Mdina 

 Vrije tijd om te  kuieren en te shoppen 

 

Dag 1 : 24/05/18 

Vertrek van Brussel naar Malta 

Transfer naar ons centraal gelegen hotel in St Julian’s en check-in 

We wandelen naar St Julian’s waar er mogelijkheid is om te lunchen.  Na de 

lunch wandelen we verder naar Sliema, het mekka voor winkelfanaten. 

 

Dag 2 :  25/05/18 

Ontbijt 

Volledige dag Valetta met toffe namiddag activiteit 

Rondleiding met Nederlandstalige gids met bezoek aan de Co-Cathedral. 

Na de vrije lunch gaan we met de typische gekleurde bootjes richting Birgu 

waar we een namiddag plezier beleven en de 3 steden ontdekken met 

elektrische wagentjes 

Retour naar het hotel en vrije avond 

 

Dag 3 : 26/05/18 

Ontbijt 

Pick up door onze Nederlandstalige gids en transfer naar de Blue Grotto, 

bezoek met kleine bootjes.  Nadien rijden we naar het charmante Marsax-

lokk. Vrije tijd voor lunch en het souvenirmarktje.  

In de namiddag rijden we door naar Mosta in het centrum van het eiland.  

Van daaruit gaat het richting de omwalde stad Mdina (‘Stille Stad’).   

Terwijl we door de smalle straatjes kuieren, krijgen we de kans om via de 

bastions te genieten van het prachtige uitzicht over bijna heel het eiland. 

Retour naar het hotel en vrije avond. 

 

Dag 4 : 27/05/18 

Ontbijt en vrije dag 

Breng nog een laatste bezoek aan levenidige Sliema of St Julian’s met z’n 

toffe haven en  winkelcentrum, of ga nog even langs het strand. 

Late namiddag terugvlucht naar Brussel. 
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Herbronnen en ontdekken in Marokko 

YOGA @ AGADIR PRIJS 

€1690 

 Begeleiding Axis Travel 

 Yogamomenten met Hilde De Baerdemaeker 

 Ontdekking van de bestemming 

 Verblijf RIU Palace Tikida Agadir***** op basis 

van all-in 

 2 daagse excursie in het binnenland per 4x4 met 

overnachting in tenten inclusief maatlijden en 

water 

Dag 1 : 22/04/18 

Vertrek van Brussel naar Agadir, met TUI in fly deluxe 

Welkomst drink, check-in en avondsessie yoga 

 

Dag 2 :  23/04/18 

We starten de dag met ochtend yoga en daarna een lekker ontbijt 

Bezoek van de oude stad Agadir, de haven en de Souks, een lokale markt.  

Of mogelijkheid voor een persoonlijk moment met Hilde, onze yogi mama!  

Avond yoga op het strand, met een mooie zonsondergang. 

Diner in het hotel 

 

Dag 3 : 24/04/18   

Na de ochtend Yoga, een stevig ontbijt en dan vertrek richting  “diepe 

Marokko” 

Vertrek langs de snelweg naar het hoge Atlas gebergte.  Prachtig uitzicht 

op de verschillende landschappen en we eindigen in de woestijn! We sla-

pen in echte Bedouïnententen in een woestijnkamp. 's Avonds onder een 

prachtige sterrenhemel, een traditioneel diner rond het kampvuur.       

Uiteraard ook avond yoga. 

 

Dag 4 : 25/04/18   

Yoga. Na het ontbijt kruipen we op de rug van een kameel voor een prach-

tige wandeling door de duinen.  Daarna, nemen we al onze spullen en 

gaan we terug richting Agadir, met de enkele stops in typische dorpjes. 

Diner in ons hotel in Agadir - avond yoga 

 

Dag 5 : 26/04/18 

Voor het ontbijt doen we eerst een yoga sessie 

Vrije toegang tot de spa en mogelijkheid voor een persoonlijk moment met 

Hilde. 

Avond yoga op het strand 

Afscheidsdiner in hotel 

 

Dag 6 : 27/04/18 

Ochtend Yoga sessie en aansluitend ontbijt  

Vrije tijd tot vertrek richting luchthaven. 



1 4  T O T  1 7  J U N I  2 0 1 8  

Genieten in het groen in Spanje 

YOGA @ CATALUNIA PRIJS 

€1059 

 Begeleiding Axis Travel 

 Yogamomenten met Hilde De Baerdemaeker 

 Verblijf in een kleurrijke en charmante B&B in 

een rustig landelijk kader  op basis van half   

pension incl water en huiswijn tijdens de maaltijd 

 Natuurwandeling rond het meer van Banyoles 

 Kennismaking met Barcelona per fiets 

 Voormiddag strand met yogasessie 

 Relaxdag in de B&B  

Dag 1 : 14/06/18 

Vertrek van Brussel naar Barcelona 

Welkomstmoment met cava en knabbels in de B&B 

Ontspannende wandeling rond het meer van Banyoles. 

‘s avonds ontspannende yoga sessie gevolgd door 4-gangen diner 

 

Dag 2 :  15/06/18 

Voor het ontbijt yoga sessie in de tuin 

Transfer naar Barcelona.  Ontdekking van de stad per fiets met Nederlands-

talige gids.  Vrije tijd in de stad. 

Late namiddag retour naar de B&B.   

Yoga sessie gevolgd door 4-gangendiner  

 

Dag 3 : 16/06/18 

Positieve Feel Good Dag  

Vandaag mag het allemaal wat rustig aan en staat positiviteit centraal ! 

Alles mag, niets moet.  Draag vooral je meest confortabele kledij  

We starten onze dag met een yoga sessie en genieten nadien van een 

uitgebreide cava brunch.  

Vrije dag in de B&B waar u kan relaxen op één van de vele rustgevende 

plaatsjes in de tuin of kan genieten van een goed boek aan het zwembad.   

Mogelijkheid voor een persoonlijk sessie met Hilde. 

‘s avonds wordt deze Feel Good Dag afgesloten met deugddoende yoga 

sessie gevolgd door een huisgemaakte paella en een goed glas wijn. 

 

 

Dag 4 : 17/06/18 

Ochtendsessie yoga met prachtig uitzicht op de natuur.  

Na het ontbijt hebt u de mogelijkheid om mee te gaan naar Empuries waar 

we eerst een yoga sessie houden op het strand. 

Nadien is er een korte wandeling voorzien en mogelijkheid om een vrije 

lunch te nemen in het centrum van Empuries. 

Na de lunch keren we terug naar de B&B waar u nog even kan nagenieten 

aan het zwembad en een laatste yoga sessie. 

Late namiddag retour naar Barcelona en terugvlucht naar Brussel. 

 

Waar strand en cultuur elkaar ontmoeten 

The Ladies @ VALENCIA 
PRIJS 

€765 

11TOT 14 OKTOBER 2018 

 Begeleiding Axis Travel 

 Verblijf in het charmante Boutique Hotel          

SH  Ingles op basis van ontbijt 

 Verkenning van Valencia te voet en per fiets 

 Degustatie van lokale specialiteiten 

 Excursie Albufera Meer met boottocht en      

typische Paella lunch 

 Vrije tijd voor shopping en ontdekking van de 

stad 

 Vrije tijd op het strand 

Dag 1 : 11/10/18 

Avondvlucht naar Valencia 

Transfer naar het centraal gelegen SH Ingles Boutique Hotel 

Check-in en overnachting 

 

Dag 2 :  12/10/18 

Ontbijt in het hotel  

Vandaag ontdekken we in de voormiddag de stad te voet olv een        

Nederlandstalige gids. Tijdens de wandeling zullen we ook kunnen genieten 

van enkele lokale specialiteiten.   

Tijdens de middag is er tijd voorzien voor een vrije lunch. 

Namiddag zullen we per fiets richting door het Turia Park rijden en een 

bezoek brengen aan het wereldbekende Wetenschapspark. 

 

Dag 3 : 13/10/18 

Ontbijt in het hotel  

Per autocar richting Albufera, een natuurpark ten zuiden van Valencia, 

maar tevens het gebied waar veel producten vandaan komen, die in de 

Valenciaanse keuken worden gebruikt, zoals rijst en paling. Ter plaatse 

zullen we een boottocht maken op het meer en genieten van een typische 

Paella lunch inclusief wijn en koffie 

 

Dag 4 : 14/10/18 

Ontbijt en check-out 

Vandaag zijn jullie vrij om nog een keertje het centrum in te duiken, te 

shoppen, een laatste keer te genieten van tapas en sangria of een dagje 

genieten aan het strand behoort ook zeer zeker tot de mogelijkheden ! 

Late namiddag retour naar Barcelona en terugvlucht naar Brussel. 

 



Schrijf snel in en ga                                                       

                       met The Ladies op reis ! 

VALENCIA / 11 TOT 14 OKTOBER 2018  765€                

MALTA : 24 TOT 27 MEI 2018    795€ 

 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

Hierbij bevestig ik mijn deelname aan de groepsreis met THE LADIES naar : (Gelieve onderaan aan te kruisen welke reis van toepassing is) 

Naam* :   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Voornamen* :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

*zoals vermeld op de ID-kaart 

Adres :   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail :   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

GSM :   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum :  ………/………../19……….      Geboorteplaats :  …………………………………………………... 

Check de geldigheid van uw ID-kaart !  (3-maanden geldig na retour) 

Ik wens de kamer te delen met :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Verzekering is niet inbegrepen, doch aan te raden !    (duid uw keuze aan met een kruisje  x) 

 
All-in verzekering Annulatieverzekering  Bijstandsverzekering Ik wens geen verzekering 

7% van totaalbedrag 5% van totaalbedrag 25€pp  

    

Uw inschrijving is bevestigd na ontvangst van dit document en een voorschot van 250€ pp te storten op rekening           

IBAN BE10 7340 0535 3904 met vermelding van uw naam +  MALTA en/of VALENCIA volgens de gekozen reis. 

Prijzen obv tweepersoonskamers. Single op aanvraag. Reizen gegarandeerd vanaf 15 personen 

1 6  T O T  2 2  S E P T E M B E R  2 0 1 8  

Volledig ontspannen in Turkije 

YOGA @ BELEK PRIJS 

€1580 

 Begeleiding Axis Travel 

 Yogamomenten met Hilde De Baerdemaeker 

 Ontdekking van de bestemming 

 Verblijf Magic Life Masmavi***** op basis van all-

inclusive 

 Bezoek aan Antalya met gids 

 Boottocht aan boord van een typische gület  

inclusief lunch 

 Jeepsafari 

Dag 1 : 16/09/18 

Vertrek vanuit Brussel naar Antalya 

Transfer naar hotel Magic Life Masmavi****  

Check in en kennismakingsmoment aan de bar van het zwembad. 

Yoga moment in het resort 

Diner in het hotel en vrije avond 

Dag 2 :  17/09/18 

Yoga en aansluitend ontbijt 

Vandaag bezoeken we een Hammam.  Ontspan terwijl de hitte je poriën 

opent en je je afvalstoffen uitzweet.  Een lichaamsscrub en zeepschuimmas-

sage maken het plaatje compleet. Een geweldige start van je vakantie ! 

Avond yoga 

Diner in het hotel en vrije avond 

Dag 3 : 18/09/18 

We starten onze dag met een uitgebreide yogasessie en nadien zijn jullie 

vrij om gans de dag te genieten van de faciliteiten van het hotel.  

In de late namiddag spreken we af voor een nieuw yogamoment met zicht 

op zee 

Diner in het hotel en vrije avond 

Dag 4 : 19/09/18 

Dauwsessie Yoga en aansluitend  ontbijt 

Na het ontbijt zoeken we het avontuur op en staat een jeepsafari op het 

programma. (lunch inbegrepen) 

Diner in het hotel en vrije avond 

Dag 5 : 20/09/18 

Dauwsessie Yoga, aansluitend ontbijt  

Vandaag wordt een relax dag aan boord van een boot. (lunch inbegrepen) 

Yoga bij aankomst in het hotel - Diner in het hotel en vrije avond 

Dag 6 : 21/09/18 

Yoga en aansluitend ontbijt.  

Vrije dag + mogelijkheid voor een individuele sessie met Hilde  

Avond Yoga 

Dag 7 : 22/09/18 

Yoga + ontbijt 

Check-out en transfer naar de luchthaven 

Vlucht Antalya - Brussel 

 



Schrijf snel in en                                                          

                       ga mee met ons op Yoga Trip ! 

M A R O K K O  :  2 2  T O T  2 7  A P R I L  2 0 1 8          1 6 9 0 €    

S P A N J E  :  1 4  T O T  1 7  J U N I  2 0 1 8       1 0 5 9 €  

T U R K I J E  :  1 6 T O T  2 2  S E P T E M B E R  2 0 1 8   1 5 8 0 €  

 

 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

Hierbij bevestig ik mijn deelname aan de YOGA groepsreis met naar : (Gelieve onderaan aan te kruisen welke reis van toepassing is) 

Naam* :   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Voornamen* :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

*zoals vermeld op de ID-kaart 

Adres :   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail :   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

GSM :   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum :  ………/………../19……….      Geboorteplaats :  …………………………………………………... 

Check de geldigheid van uw ID-kaart !  (3-maanden geldig na retour) 

Ik wens de kamer te delen met :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Verzekering is niet inbegrepen, doch aan te raden !    (duid uw keuze aan met een kruisje  x) 

 
All-in verzekering Annulatieverzekering Bijstandsverzekering Ik wens geen verzekering 

7% van totaalbedrag 5% van totaalbedrag 25€pp  

    

Uw inschrijving is bevestigd na ontvangst van dit document en een voorschot van 500€ pp te storten op rekening           

IBAN BE10 7340 0535 3904 met vermelding van uw naam + YOGA MAROKKO/SPANJE/TURKIJE volgens de gekozen reis. 

Prijzen obv tweepersoonskamers. Single op aanvraag. Reizen gegarandeerd vanaf 20 personen 


