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Vi trivdes så bra 
förra vintern på 
fina Fuerteventura 
så vi åker dit igen! 
”Feelgood” 😊 

Mjukträna lite extra för en starkare 
kropp och själ. Slappna av vid 
poolen, skratta och ha kul! Qigong 
och ChiYoPi. Lättgympa och mera.. 

Välkommen till fina Corralejo, en 
liten fin stad/fiskeläge på norra 
Fuerteventura. Där finns massor 
med shopping, barer, restauranger 
och härliga promenadvägar utmed 
havet! 

 28/1 – 4/2   2022 
Gemenskap och glädje!                                          
Träffa nya (och gamla) vänner.  På morgonen skön 
Qigong vid havet 😊 (se fotot snett upp till höger) och på 
eftermiddagen har vi sköna effektiva träningspass med 
ChiYoPi (Qigong, Yoga, Pilates). Vid några tillfällen håller 
vi workshops med Lättgympa och lättare träning med 
gummiband. Vi tränar hållning, mjuktränar men effektivt. 
Föredrag om massage och vikten av träning även i +-
ålder. Stretchprogram och avslappning. Promenader 
utmed havet. Spontana utflykter och aktiviteter. Ha roligt 
och koppla av. Vi kommer att erbjuda en utflykt till 
grannön Lanzarote med båt och trevliga stopp/inslag.. 

 

Barceló Corralejo Bay är ett modernt hotell där man 
bor bra och har nära till allt. Härifrån är det 
gångavstånd till både centrum Corralejo, stranden och 
shoppingcentret Las Palmeras. Hotellet har en stor 
trädgård med barer och poolområde med två pooler. 
Underhållning flera kvällar i veckan. Här finns även ett 
fint Spa och Gym. Det massor med andra aktiviteter att 
sysselsätta sig med t.ex:  vattengymnastik, stretching, 
dansklasser, pilates och Tai Chi.  

Vi som är med dig och leder dig denna vecka är:      
Karin Roosvall, Endorfinen, Friskvård och ICC-coach. 
Instruktör i:ChiYoPi, ChiBall, Pilates, Qigong och 
Motionsgympa. Karin har haft ett 50-tal liknande resor                                                                         
Christina Lesley, Friskvård, massage/hudterapeft, 
träningsinstruktör. 

 

Varmt  

Välkomna! 
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          Dukat för vinprovning. 

 

 

         

Las Dunas  

 

I priset 16160 kr: 

 Flyg t o r Fuerteventura, transfer t o r  hotell 
 Del i delat dubbelrum –  tillägg för enkelrum  
 Ställd resegaranti, skatter och bagage 
 Avbeställningsskydd 
 Välkomstdrink 
 Frukost och middag  
 ChiYoPi och Qigong, tre Lättgympa med 

gummibandsträning (ca 10-11 pass totalt).  
 Föredrag med ”vikten av träning i ”+-ålder”” 
 Promenader, umgänge, bara vara, vinprovning 

arrangeras på önskan. Och deltag i hotellets 
träningstillfällen. 

 En dagsutflykt med båt till Lanzarote med 
intressanta sevärdheter och ”gott” ordnas om 
intresse finns. (Ingår ej) 

 Anmälningsavgift 2849kr. Anmäl dig fort men senast 15 
augusti.  Begränsat antal platser. Min 10 pers. Anmälan till 
Apollo som är teknisk arrangör.  klicka på länken för 
anmälan:     https://ncv.microsoft.com/ESrUkKDk3u                                                                       
Frågor om arrangemanget ring el maila mig; Karin 
Roosvall tel: 073-993 5727 karin@endorfinen.se  
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Exempel på vårt dagsprogram: 

08.00 Qigong på stranden 

09.00 ca Frukost 

10.30 Promenad utmed havet 

13.00 Lunch på en strandrestaurang 

”Bara vara”, vila, läsa, shoppa, massage….. 

16.30 ChiYoPi /Qigong/Yoga/Pilates 

18.30 Vinprovning 

19.30 Middag 

Alt: 

08.00 Qigong på stranden 

09.00 ca Frukost 

10.00 Föredrag vikten av styrke/träning vid ”+ålder”  

10.30 Bara vara - massage 

13.00 Lunch på en strandrestaurang 

”Bara vara”, vila, läsa, shoppa, massage….. 

16.30 Lättgympapass med gummiband för styrkeövningar  

19.00 Samling i baren 

19.30 Middag 

 

Välkomna, önskar Karin och Christina  

      

 


