
Välkommen till vackra Fårö, 
Gotland för sköna inspirations 
och mjukträningsdagar.  
-Ett Retreat för kropp och själ!  
 

 
22-25 augusti 2021 

 
Kom och upplev ”mitt och Christinas Gotland”.  
Det är min 28:de sommar som jag är på Gotland - denna vackra ö. Fårö är ju dessutom 
mycket speciell med sin karghet, raukar, tallskogar och hedliknande landskap. Vackra 
långsträckta sand- och stenstränder. Både Christina, som är med på resan, och jag har 
fritidsboende på ön så vi har hunnit se mycket av ön och det vill vi dela till er.  

 
När vi har vår resa så har den största turistsäsongen lagt sig så det blir ganska lugnt och skönt. 
Kanske vill du börja eller avsluta med ett dygn i historiska Visby. Promenera runt och se Almedalen, 
Botaniska trädgården, Domkyrkan och fina små gränder med rosenklädda gamla hus.    
 

 
 
På Fårö bor vi på Stora Gåsemora med anor från 1600-talet. Den stora vackra gården ligger nära havet 
med en underbar utsikt – så svindlande vackert! Vi bor för oss själva dels i ett stort hus och eventuellt i en 
mindre lägenhet, det beror på antalet deltagare. Dusch och WC finns i huset/lägenheten– ej på rummen.  
Vi mjuktränar vi kropp och själ. ChiYoPi (Qigong, Yoga och Pilates) på morgonen innan frukost och vanlig 
Qigong på em.  
Andra övningar du får pröva på är meditation, Walking meditation och Energiövningar.  
Winefulness - en annorlunda meditativ vinprovning där du får öppna alla dina sinnen   
Vi gör också en halvdagsutflykt och besöker västra sidan med sina raukar vid Langhammars, ”berömda” 
fiskeläget Helgumannen och äter lunch. Promenerar utmed havet, kanske besöker vi Fårö fyr.                                  
Massage eller annan behandling till extra bra priser erbjuder proffsiga massageterapeut Christina Lesley. 
Hon väldigt omtyckt av deltagarna och har varit med på minst av 10 av våra resor. 
 
Du flyger eller åker färja till Visby från Nynäshamn eller Oskarshamn. Åker du bil – är ni flera i bilen gäller 
specialpris på färjan ”Alla och bilen”.  OBS, om du har åldern inne, boka med pensionärsrabatt på färjan 
och på flyget. Till Nynäshamn går pendeltåget eller buss. 
Det går buss från Visby till Fårösund. Där finns taxi eller så får vi lösa med eventuell hämtning.    
 

 
Helgumannen 



Vi tar för givet att du inte kommer om du är det minsta lilla sjuk och också håller avstånd och 
tvättar händerna/använder handsprit om och när så behövs. 
 
 

 
Strandhuset som tillhör Stora Gåsemora 

            
 
 
Söndag: 
Ankomst söndag efter lunch. 

 Fika  
 Massage/behandling 
 Välkommen – presentation  
 Promenad i omgivningarna 
 Energiövningar o Meridianstretch vid havet 
 Välkomstbubbel  
 Grillmiddag + ett glas vin 

 

Måndag : 

 08.00 ChiYoPi  
 9-tiden frukost 
 10-tiden vandring med lunchmatsäck vid havet 
 Walking Meditation under vandring  
 Egen tid, vila, massage/behandling 
 Fika vid 15 
 Egen tid  
 16.30 Qigong 
 17.30 tiden Winefulness 
 18 30 middag  

 

 

Langhammars raukfält

 

Qigong: Mjuka muskler och mjuka 
tankar. Ståendes utan speciella kläder.          

ChiYoPi: En skön mjukträning med 
Qigong, Yoga och Pilates. Gärna 
träningskläder. 



 

Tisdag:  

 08.00 ChiYoPi  
 9-tiden frukost 
 10-tiden utflykt bl.a. Helgumannen, 

Langhammars och lunch (ingår ej)        
 Fika vid 15 
 Egen tid, vila, massage/behandling? 
 16.30 Qigong 
 18.30 middag på restaurang 

 

Onsdag 

 07.45 ChiYoPi 
 08.45 frukost 
 10.00 Utcheckning  
 Promenad utmed havet om vädret tillåter  
 För den som vill gemensam lunch (ingår ej) på Fårögården 

 
Priset: 5950kr 

 Tre nätter i delat dubbelrum och frukost.  (Tillägg för dubbelrum/enkelrum för eget bruk 800/700kr) 
 En picknicklunch. Tre middagar med måltidsdryck. Eftermiddagsfika 
 Välkomstdrink 
 Morgon och eftermiddagsövningar ChiYoPi och Qigong 
 Energiövningar och Meridianstretch 
 Winefulness 
 Vandring, utflykt, promenader 
 Transport till utflykt  
 Medtag gärna egen träningsmatta – om inte meddela mig får du köpa en för ca 100kr 
 Karin och Christina finns tillhands hela tiden för samvaro, prat och omsorg, och massage 

 
- Massage och Spabehandlingar bokas och betalas separat till Christina 

Programmet är preliminärt. 
 
Anmälan och anmälningsagift 2000kr snarast. Dock senast den 1/6. Återbetalas om resan ej blir av 
om tex Coronaläget återigen har ökat dramatiskt och vi ej har fått vaccin. 
Slutlikvid betalas senast den 17/7. Begränsat antal deltagare, minimum 8.  
 
Anmälan till: Karin Roosvall, Endorfinen. Programarrangör.  
Qigong/Pilates/Yogainstruktör. Mindfulness, Stresshantering och coach. Sommelier. 
Tel: 073- 993 57 27 / mail: info@endorfinen.se   
Läs gärna mera på www.endorfinen.se  
 

Varmt välkomna önskar Karin och Christina  
 


