
Yoga Spot Amsterdam en Landgoed Marathea ***hotel 
organiseren een yoga retreat in Griekenland van 17-24 september 2022 of 24 september – 1 oktober 2022 

 

Reserveringsformulier (per e-mail naar info@yogaspot.nl of inleveren bij Yoga Spot) 
 

Graag alle vakken van dit formulier invullen. Vermeld voornamen en achternaam zoals in je identiteitsbewijs 

staat. Deze gegevens heeft Marathea nodig voor je vliegticket. Lees de voorwaarden voor boekingen en de 

annuleringsvoorwaarden door, vόόr je dit reserveringsformulier ondertekent. 

 

De kosten voor de retreat bedragen € 1.275 waarvan € 875 voor reis, verblijf en verzorging en € 400 voor de 

begeleiding door de docenten. De toeslag voor een 1-persoonskamer (indien beschikbaar) bedraagt € 200. 

  

Naam retreat:  Yoga Spot Retreat Griekenland 2021 

Naam docenten van de workshop                 Lahma Muris & Margriet Verhagen 

Data retreat 17-24 september 2022    of   24 september – 1 oktober 2022 

Voornamen (volgens paspoort)  

Achternaam  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Paspoort nummer  

Adres   

Postcode   

Land  

Telefoonnummer   

Email adres  

IBAN                                     

Ik ben reisgenoot van (i.v.m. 

kamerindeling). 

 

Ik wil graag een 1-persoonskamer  en 

betaal een toeslag van € 200. 

Ja / neen 

Dieet opmerkingen  

Eet u alles?  ja / neen 

Eet je vlees?  ja / neen 

Eet je vis? ja / neen 

Eet je vegetarisch?  ja / neen 

Ben je veganist?  ja / neen 

Eet je gluten vrij?  ja / neen 

Eet je lactose vrij?  ja / neen 

Heb je voedsel intoleranties? ja / neen en zo ja, welke: 

Heb je een annuleringsverzekering? ja / neen 

Heb je een reisverzekering?   ja / neen 

Totaal reisbedrag  

mailto:info@yogaspot.nl


 

Ik verklaar accoord te gaan met de voorwaarden en heb de volledige reissom van € 875 of tenminste de 

aanbetaling van € 375,-- voldaan op IBAN NL85 INGB0004870994 t.n.v. Elaia AE (dit is de bankrekening van 

onze Griekse partner). Ik verklaar te zorgen dat uiterlijk 60 dagen voor vertrek de volledige reissom is 

voldaan. Wanneer ik heb aangegeven een 1-persoonskamer te wensen, voldoe ik de toeslag van € 200. De 

factuur van Yoga Spot voor de begeleiding zal door mij worden voldaan vóór de vervaldatum. 

 

 …………………………………………………………………………………….. (Vul hier je volledige naam in) 

 

Handtekening 

 

 

 

Opmerkingen: 

 

 

 

 

Betaling: gedeelte Marathea en gedeelte Yoga Spot 

Zodra wij dit formulier ingevuld met je handtekening en verklaring voor akkoord met de reis en 

annuleringsvoorwaarden per e-mail of bij Yoga Spot in de studio hebben ontvangen en de aanbetaling van 

€375,- op IBAN NL85 INGB0004870994 t.n.v. Elaia AE hebben ontvangen, dan ontvang je een totaal factuur en 

nadere reisinformatie. Van de toeslag voor een éénpersoonskamer zal €96,- in rekening worden gebracht door 

het landgoed. Je mag ook ineens de volledige betaling aan het landgoed doen van € 875 voor een 

tweepersoonskamer,- of € 971,- (als je de tweepersoonskamer voor jezelf wil). 

 

De factuur van Yoga Spot (eventueel met toeslag éénpersoonskamer van € 79) ontvang je later. Ook sturen we 

je een kopie van je reserveringsformulier zoals wij dat hebben ontvangen voor bevestiging van je gegevens. 

 

Het totale reisbedrag dient uiterlijk 60 dagen voor vertrek te zijn voldaan. Je geboekte reis en je plaats is pas 

definitief als het totale reisbedrag door ons is ontvangen.  

 

Het landgoed Marathea (Elaia AE) en Yoga Spot verklaren verantwoordelijk te zijn voor de bescherming van je 

privacy-gegevens. Uw gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en nooit verstrekt aan derden. 

 

 


