
Välkommen på yogaretreat till grekiska Paros,
ön med det förföriska lugnet

31 maj - 6 juni 2020



För tredje året i rad välkomnar Linda Wiksten och Zandra Lundberg dig till en vecka 
att dra dig tillbaka, bara vara, uppleva den enkla närheten till naturen, njuta av 

hälsosam mat och välgörande yoga. 
Vi välkomnar dig till yogamattan i det grekiska paradiset. 



”Okreblue är innästlat i en gammal cederträdskog brevid en vik i det turkosa 
havet. Energin där är som att komma tillbaka till rötterna, till det enkla och 

avskalade. Här växer Bougainvillea och vindruvsrankor in genom fönster, dörrar 
och tak. Det finns ingenting annat att göra än att låta sig till fullo omfamnas av 

naturen. Det är en otroligt läkande och kraftgivande plats, ett ställe att känna sig 
som hemma.” - Linda Wiksten

Okreblue är en plats där hållbarhet, kärlek till naturen, yoga och ett balanserat 
sätt att leva får ta plats. Här värms vattnet upp med solpaneler och maten är 
lagad med kärlek, en stor del av grödorna kommer från deras egna odlingar. Hela 
stället har ett naturligt lugn över sig, och en alldeles speciell kraft och energi som 
omfamnar.

Platsen ligger vid Filizi strand, ett område som har en naturlig skönhet med
sanddyner, en gammal cederträ “skog”, hemliga små vikar med sandständer och
kristallklart vatten.

Närmaste stad, eller pittoreska fiskeby, hittar du en enkel taxiresa bort ifall du är 
nyfiken på att utforska mer av ön Paros. Naousa anses vara en av de vackraste 
byarna i Cykladerna. En by som behållit sin autenticitet, sin traditionella karaktär 
och charm med sina vita och blomsterklädda hus, kyrkor och kapell, omringade av 
labyrintliknande smala, stenlagda vägar. Här kan du promenerar runt i allt det 
vackra och bara njuta.

Vi inbjuder dig under detta retreat att landa i djup närvaro och uppleva flödet av 
livskraft i kropp, sinne och själ. En tid att bara vara . . .

“Respect to the environment, the body & soul is our way of life.”  



Vad ska vi göra när vi är där?

Dagligt schema

Första dagen börjar vi på kvällen, sista dagen avslutar vi på morgonen.
Under veckan kommer dagarna att se ut ungefär så här:

7.30-8.30 Meditation/pranayama/reflektion 
Paus för te, kaffe, citronvatten och frukt 
9.00-11.00 Flödande förmiddagsyoga 
11.00-12.00 Brunchbuffé 
12.00-16.30 Paus för bad, vila på stranden eller egna upptäcktsfärder 
16.30-18.30 Rogivande eftermiddagsyoga 
19.00-20.00 Middagsbuffé 

Sista dagen avslutar vi med en samling på morgonen och sedan brunchbuffé. 

 

Måltider

Maten är viktig för välmåendet, och maten bör även vara en njutning. På 
Okreblue serveras hälsosam, fräsch, hemlagad brunch och middag med 
ekologiska produkter - många kommer från Okreblues egen trädgård. Alla 
måltider är vegetariska/veganska (ej fisk och kött) de erbjuder även gluten och 
mjölkfria alternativ. Måltiderna intas vid Okreblues restaurang “Caretta" - där kan 
vi sitta under vindruvsrankorna och blicka ut över bergen och havet. Meddela oss 
innan ifall du har några allergier vi bör ta i beaktande.



Vad är Okreblue för ställe?

Okreblue, där vi ska spendera mycket av vår tid, är ett yogaretreat center 
uppbyggt av Sasy och Angelo. När de började bygga upp stället bestämde de sig 
för att satsa på ett helt igenom ekologiskt och hållbart tema - från konstruktioner 
till mat. Byggnaderna är skapade av material som är vänligt mot miljön samtidigt 
som de erbjuder moderna bekvämligheter. Här värms vattnet upp med solpaneler 
och maten är lagad med kärlek, en stor del av grödorna kommer från deras egna 
odlingar. Deras kärlek för naturen, yoga och ett balanserat sätt att leva gör att 
hela stället har ett naturligt lugn över sig.

Alla rum på Okreblue har sin alldeles egna charm och karaktär, inget rum är det 
andra likt. Alla rum har myggnät, badrum och uteplats. Du kan välja mellan eget 
rum eller del i dubbelrum.

På Okreblue finns två yogashalas, båda är byggda med helt naturliga material. 
Att praktisera i dessa utrymmen är som att vara mitt i naturen, men samtidigt 
skyddad från stark sol och småkryp.

 



Om yogalärarna

På våra resor tar vi dig till platser som har den där jordnära känslan och samtidigt 
är sprinklade med magi. Platser som är vackra, doftar gott, och som öppnar alla 
våra sinnen. Platser vi känner att samspelar med det vi undervisar, samspelar 
med de inre resor vi bjuder in dig till.

Våra retreats är inte ”vanlig yoga” även om vi ibland ägnar oss åt det också :) Vi 
utgår i från individerna gruppen och syr ihop meditation, fri rörelse, parövningar, 
skrivande, shaking, skratt och nedåtgående hundar till en upplevelse att spara i 
hjärtat för resten av livet.

Vi nu inne på vårt tredje år med retreats världen över: nöjda deltagare har tidigare 
yogat med oss på Paros i Grekland, i Indien och på Bali & Gili Meno.

När du bokar din resa bjuder vi in dig till en Facebookgrupp där du kan hålla 
kontakten med de övriga deltagarna både före och efter retreatet.



Vad ska jag ta med mig?

• Yogamattor och andra props finns i Okreblues två yogashalas, har du en egen 
favorit yogamatta är du naturligtvis välkommen att ta med den.

• Packa mjuka, luftiga och bekväma yogakläder. Tag också med dig något att 
täcka in dig med vid morgonmeditation, en sjal eller liknande.

• Kläder för tid i solen, och långärmad/byxor för kvällen
• Badkläder, standhandduk och solkräm
• Vi ber dig att ha med dig ekologiska och biologiskt nedbrytbara shampo, 

duschcreme etc. för att värna om Paros vatten.
• En hatt eller scarf för huvudet
• Dagbok och penna
• Kontanter, närmaste bankautomat är i Naoussa ca 10 km från Okreblue.
• Myggmedel



Hur tar jag mig dit?
Du kan resa till Paros antingen med flyg eller komma med båt från Aten. 
Båtbiljetter till Paros går att boka och köpa online från och med årskiftet.

Flyg till Aten

Förmånligast är det är flyga till Aten och sedan ta båt vidare till Paros. Du kan 
hitta bra avgångar och landningstider, och enkelt ta dig från flygplatsen direkt till 
hamnen. Vi rekommenderar att kombinera resan med en dag i Aten!
Cirka pris för flyg Stockholm-Aten t/r : 250 euro

Båt mellan Aten och Paros

Det finns två hamnar i Aten som du kan åka båt ifrån. Den ena är Piraeus och 
den andra Rafina. Piraeus ligger närmare Atens stadskärna, Rafina ligger 
närmare flygplatsen.

Båttider enligt tidtabell 2019:
Till Paros från Aten : kl 07.15, kl 07.25, kl 17.30  
Från Paros till Aten : kl 10.45, kl 12.20, kl 19.15

Vi rekommenderar att boka din båtbiljett och flygbiljett samtidigt, så att du kan 
hålla koll på att tidtabellerna passar. Räkna med att övernatta i Aten eller Sthlm 
om du reser från Åland då det kan vara svårt att få båt i Grekland, flyg och båt till/
från Åland att passa.

Här hittar du båt tidtabeller: 
http://www.openseas.gr/openseas/en/ 
https://www.directferries.com/greece.htm
https://www.bluestarferries.com

Flyg till Paros

Aegean Airlines flyger direkt till Paros flygplats, detta är mindre flygplan så se till 
att boka plats i förväg då det är få avgångar och platser på planet.
Du hittar tidtabeller här: http://en.aegeanair.com/

http://www.openseas.gr/openseas/en/
https://www.directferries.com/greece.htm
https://www.bluestarferries.com
http://en.aegeanair.com/


Transport från flygplatsen till Piraeus hamn

• Du kan ta metro från flygplatsen till Monsatiraki Station (blåa linjen), där byter 
du till gröna linjen mot Piraeus. Metron kostar 10 euro och tar ca 70-80 minuter.

• Du kan ta buss X96 som tar dig hela vägen till hamnen. Bussen avgår utanför 
terminalens exit 4och 5. Bussen kostar 5 euro och tar ca 1,5 timme

• Du kan även ta en taxi, du hittar taxibilar utanför terminalen. Hur länge det tar 
till hamnen beror på trafiken, men ca 45-60 minuter. Priset för taxi från 
flygplatsen till Piraeus är ca 55 euro

Transport från flygplatsen till Rafina hamn

• Du kan ta en buss - KTEL - från flygplatsen till Rafina. Bussen går ungefär en 
gång per timme och kostar 3 euro. Resan tar ca 40 minuter.

• Du kan ta en taxi direkt utanför terminalen till hamnen. Resan tar ca 30 minuter 
och kostar runt 30 euro.

Här hittar du tidtabeller och all info om resor till och från Atens flygplats:
http://athensairporttaxi.com

Resa från hamnen till Okreblue

Meddela oss så fort du bokat din båt eller flygbiljett och vet vilken tid du anländer 
till Paros, så bokar vi upphämtning med taxi från hamnen. Är ni flera i gruppen 
som anländer samtidigt så kan ni dela taxi, taxin kostar ca 10 euro per person 
och taxi från flygplatsen kostar ca 40 euro.

http://athensairporttaxi.com


Är det något annat jag behöver tänka på inför resan?

Reseförsäkring

Vi rekommenderar att du har en reseförsäkring som täcker eventuell sjukvård, 
förlorat/skadat bagage, och eventuella förseningar eller ändringar i din resplan.

Vaccinationer och hygien

Du behöver inga speciella vaccinationer för att resa till Grekland. På Paros är det 
viktigt att endast dricka vatten på flaska eller kokat vatten då kranvattnet inte är 
tillräckligt rent att dricka.

Pengar

Valutan i Grekland är Euro, reser du från Sverige kan du kolla valutakursen här: 
http://www.xe.com

På Okreblue tar de inte emot betalningar med kort, så tänk på att ta med dig 
kontanter ifall du vill köpa något extra. Bankautomat finns i den närmaste staden 
(fiskebyn), Naousa.

Väder

Du kan räkna med den härlig temperatur på 20-25 grader på dagen, men svalare  
kvällar och nätter.

Vatten

Det går inte att dricka kranvattnet på Paros. Vatten är ett problem på de grekiska 
öarna varför det är viktigt att vara sparsam med användandet av vatten när vi 
duschar. På yogacentret filtrerar dom vattnet så att det är drickbart, men det kan 
smaka lite annorlunda än hemma. Det finns även vatten på flaska att köpa, men 
tänk på att det blir mycket plast och sopor av att dricka vatten på flaska.

http://www.xe.com


Hur bokar och betalar jag?
Kontakta Linda för att boka plats: linda@yogahuset.ax
Därefter ber vi dig omgående betala en anmälningsavgift om 300 euro för att 
bekräfta din plats. Betala in resterande del av avgiften senast 30 december 2019 
för att utnyttja Early bird pris, alternativt betalar fullt pris efter 30 december - betalt 
senast 1 mars 2020. Om bokning sker efter 1 mars bör hela avgiften betalas 
omgående.

Betala till nedanstående konto
Skriv Yogaretreat Paros samt namn i meddelandefältet.
Yogahuset So Ham AB
IBAN: FI78 5578 0420 140163
BIC SWIFT: OKOYFIHH
Andelsbanken Åland

Priser:

Enkelrum
Early Bird - betala före 30 december : 1180 euro
Normalpris : 1370 euro

Del i dubbelrum
Early Bird - betala före 30 december : 980 euro - per person
Normalpris : 1170 euro - per person

Vänligen läs boknings-/avbokningsregler innan betalning - vid betald 
anmälningsavgift har du godkänt reglerna.

Boknings-/avbokningsregler

• Anmälan till resa är bindande.
• Vid bokning uppbärs en anmälningsavgift om 300 euro, avgiften är ej återbetalningsbar.
• För att utnyttja Early bird pris bör hela avgiften vara betald före 30 december 2019.
• Vid val av fullt pris ska hela avgiften vara betald före 1 mars 2020 - om bokning sker efter 

detta datum bör hela avgiften betalas omgående.

• Följande gäller vid avbokning:
1. Vid avbeställning före 1 april 2020 uppbärs en avbokningsavgift om 300 euro. 
2. Vid avbeställning 1 april 2020 eller senare uppbärs en avbokningsavgift motsvarade resans 
pris.


