
Fredag 20/3 17:00 till söndag 22/3 12:00 
Välkommen till en härlig helgretreat designad för att ge dig en ordentlig 

injektion energi, inspiration och välmående. I en liten grupp på upp till 12 
personer möter du lugnet och den vackra naturen på Lindeborgs 

Ekologiska Gård och Retreat. Programmet innehåller yoga för nybörjaren 
eller för dig med erfarenhet sen tidigare, inspirerande och stärkande 

plantbaserad, anti-inflammatorisk och ekologisk mat, 
morgonmeditationer och bastu/relax. Det finns även möjligheter att bara 

vara i lugn och ostörd natur eller njuta av en avslappnande massage. 

Yoga & Healthy Food Retreat 
Lindeborgs Eco Retreat 

 
 

 



Julia Lindeborg 

Julia är certifierad Iyengar 
yogalärare. Hon har arbetat 
som yogalärare i mer än tio år. 
För Julia är yogan ett verktyg 
till välmående på alla plan. 
Hon älskar att dela med sig av 
sina erfarenheter och hur 
yogan hjälpt henne hantera 
stress, utmattning och 
en underaktiv sköldkörtel. 

Josefine Jäger 

Josefine är en inspirerande 
kock med passion för att laga 
mat med olika kombinationer 
och smaker som förser 
kroppen, själen och sinnet 
med kraft, näring och naturens 
skönhet. Hon har en unik 
kunskap om växter som mat 
vilket hon förmedlat i två 
framgångsrika böcker och i 
matlagning i TV4 vid ett flertal 
tillfällen.

Lindeborgs Eco Retreat 
Lindeborgs Eco Retreat ligger vackert belägen vid vägs ände invid sjö och skog, 
utanför Nyköping, 12 mil från Stockholm. Med ett nytänkande jordbruk, 
grönsaksodlingar, biodling, lieängar, biokolproduktion och ett biologiskt 
vattenreningssystem arbetas det på gården för att skapa ett så livskraftigt och 
hälsosamt system för liv i alla dess former. Här finns det möjlighet att varva ned i 
en ostörd, vacker och hållbar miljö.

I centrum på gården står Ekoladan, en hundra år gammal lada som renoverats 
med hållbara och naturliga material och en genomgående designidé. Här finns en 
yogasal med milsvid utsikt över sjön Hallbosjön och möjligheter att bo över. I 

Stärkande yoga 
Yogan utgår från Iyengar yogametodiken som är en av världens mest utövade 
yogaformer. Som deltagarna får du lära dig mer om de olika yogaställningarna och 
hur de påverkar kroppen på ett grundligt, säkert och metodiskt sätt. Du lär dig 
att göra yogaställningarna anatomiskt rätt och med medvetenhet och får öva på 
att vara fysiskt, mentalt och känslomässigt närvarande i utförandet.

Denna yogaretreat passar både dig som är nybörjare och dig som har erfarenhet 
av yoga sedan tidigare. Du gör alltid yogaställningarna utifrån din egen förmåga. 
Läraren kan hjälpa dig att få ut mesta möjliga av yogan genom att använda enkla 
hjälpmedel som klossar, bälten, stolar och filtar. I allmänhet börjar en klass med 
en stunds tystnad för att förbereda inför yogapraktiken. Därefter följer 
grundläggande ställningar som aktiverar kroppen och ökar koncentrationen. En 
klass avslutas med avslappnande och nedvarvande ställningar. En regelbunden 
praktik ger ökad kunskap om sig själv och stärker hälsan kroppsligt och 
känslomässigt.

När jag åkte hem förundrades jag över hur mycket man faktiskt kan gå ned i 
varv under bara en helg.

Av maten och teet kom en stor portion inspiration och jag har redan fått en 
nytändning.

Julia har yogaklasser där hon lyckas få till det så att det blir både basic och 
advanced på samma gång på ett himla fint sätt.

Inspirerande matupplevelse 
Vi serverar inspirerande och nytänkande vegansk mat som både är vacker, god
och hälsosam. Maten är ekologisk och socker-, gluten- och laktosfri. Många
råvaror kommer från gårdens egna odlingar som ligger direkt utanför yogalokalen. 
Vi är extra glada att ha Josefine Jäger som grön inspirationskälla och gästkock 
under retreaten.



Priser och boendealternativ 

1. Enkelrum i Ekoladan, 5 700kr 

2. Del i Ekosvit i Ekoladan, 5 000 kr 
(2 st separata sängar eller dubbelsäng, 
kök, braskamin)  

3. Enkelrum i röda huset, 4 900 kr (med 
delat badrum och kök) 

4. Del i Ekosvit i Ekoladan, 4 600 kr 
(3 st separata sängar, kök, braskamin)   

5. Del i dubbelrum i Ekoladan, 4 600 kr 
(dubbelsäng, kan endast bokas av 2 
personer i sällskap) 

6. Del i dubbelrum i röda huset, 4 300 kr 
(2 st separata sängar med delat 
badrum och kök)  

7. Retreat utan övernattning, 3 800 kr  
(alla klasser och all mat ingår) 

Anmälan och frågor 

Anmälan görs till julia@lindeborgs.com. 
Anmälan är bindande men kan överlåtas, 
betalning görs inom 14 dagar från 
anmälningsdag.  

Vid frågor om innehåll, boende eller 
behandlingar, eller vid matallergier 
kontakta Julia Lindeborg på 0738-599 342 
eller julia@lindeborgs.com 

Utrustning 

Bekväma kläder för yoga, varma kläder för 
t ex skogspromenad. Yogamattor finns. 

Behandlingar 

Vår fantastiska terapeut Johanna Petersen 
erbjuder massage. Hör gärna av dig till 
Julia för förbeställning.   

Pris: 60 min 900:- 

Program 
Fredag 20 mars 

15.00-17.00 Ankomst, incheckning och möjlighet till behandling

17.00-18.30 Yoga

19.00 Middag och därefter tillgång till bastu/relax 

Lördag 21 mars 

07.30-08.00 Meditation/andningsövningar

08.00  Tyst frukost

09.30–11.30 Yoga
12.00 Lunch

14.00-16.00 Yoga
16.00 Tillgång till bastu/relax, möjlighet till behandling

18.30 Middag

Söndag 22 mars 

07.15-07.45 Meditation/andningsövningar
08.00  Wake up smoothie och lätt frukost

09.00-11.00 Yoga

11.15 Brunch
12.15 Programavslutning

12.00-14.00 Valfri egen tid, tillgång till bastu/behandling

Varmt välkommen  
Vi ser fram emot att välkomna dig till en stärkande, 
insiktsgivande och inspirerande yogahelg! 

Teamet på Lindeborgs Eco Retreat

mailto:julia@lindeborgs.com
mailto:julia@lindeborgs.com
mailto:julia@lindeborgs.com
mailto:julia@lindeborgs.com

