
Voorwaarden boekingen Marathea – Yoga Spot retreats 
 

De fijnste yoga vakantie in Griekenland! 

 

Deze yoga retreat wordt georganiseerd en aangeboden door Yoga Spot en Marathea/Elaia, het landgoed en 

hotel in Griekenland. Deelnemers voldoen het gedeelte van de reissom voor reis en verblijf direct aan 

Marathea/Elaia (ING rekening in Nederland) en het gedeelte van de reissom voor de yoga en de begeleiding 

direct aan Yoga Spot (KNAB rekening in Nederland). 

 

1. Betaling en bevestiging 

Wanneer tenminste de aanbetaling van de reissom van € 375 op IBAN NL85 INGB0004870994 ten name van 

Elaia AE is ontvangen én wij uw ondertekende inschrijfformulier hebben ontvangen dan is uw boeking 

definitief. Vervolgens zenden we u een bevestiging per e-mail. Yoga Spot zal u voor de retreat een factuur 

sturen van € 400 voor de docenten. Indien u kiest voor een éénpersoonsbezetting van de tweepersoonskamer 

wordt €175 extra in rekening gebracht, waarvan  €96 door Elaia en €79 door Yoga Spot. 

 

Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de voorwaarden zoals op onze websites en 

hier worden vermeld. Door het storten van de aanbetaling danwel de volledige reissom verklaart u volledig 

akkoord te gaan met de voorwaarden en de informatie die op brochure´s of op de website www.marathea.nl 

en www.yogaspot.nl worden vermeld.  

 

2. Verzekeringen 

Alle deelnemers van ons workshopprogramma zijn verplicht om voor vertrek een reisverzekering / 

ongevallenverzekering met voldoende dekking te hebben afgesloten. Tevens raden wij u aan om een 

annuleringsverzekering bij een verzekeringsmaatscheppij van uw keuze af te sluiten. Lees daarbij goed de 

voorwaarden van uw reis / ongevallen / annulering verzekering.  

 

3. Aansprakelijkheid 

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade / ziekte / letsel tijdens uw verblijf op het landgoed Marathea en 

uw reis naar Marathea en terug naar Nederland. Deelnemen aan wandeltochten en culturele excursies is 

geheel op uw eigen risico.  

 

4. Annulering van de reis door de organisatie en restitutie 

Landgoed Marathea en Yoga Spot behouden zich het recht voor de reis te annuleren indien zes weken voor 

vertrek het aantal inschrijvingen gering is. Wij zullen samen met u naar een oplossing zoeken. Wanneer geen 

alternatief voorhanden is krijgt u een restitutie van 100% van het door u betaalde reisbedrag. 

 

 

Marathea (GR) en Amsterdam (NL), mei 2021 

http://www.marathea.nl/
http://www.yogaspot.nl/

