Inspiratie
reis
TURKIJE

Inspiratie voor
de béste vorm
op elke leeftijd!

7 tot 14 november: Lifetime fit
28/11 tot 5 december: 10 Synergieprincipes

Ja, één week kan je leven veranderen!
Eigenlijk willen we allemaal hetzelfde: we willen volop
genieten (ja, met nog een extra wijntje en ijsje om af te
ronden), lekker bewegen zonder fanatiek te zijn en uiteraard:
massa's energie en ons goed in ons vel voelen.
Fit zijn hangt niet af van je leeftijd, maar van je levensstijl. Je
kan een Bourgondiër zijn en toch in vorm en fit door het
leven gaan door de mentaliteit in je hoofd te veranderen! Een
energetische levensstijl heeft alles te maken met willen en
niets met moeten.
Alles begint tussen je oren. Elke poging om gezonder te gaan
leven moet een bewuste keuze zijn met inzicht, anders
verval je binnen de kortste keren in een radicale foertmentaliteit.
Je kent onder tussen het jo jo-effect, je weet ook dat diëten
niet werken. Stop daar dan ook mee en kies nu voor een
gezonde aanpak.

www.sonjakimpen.com

Deze mentale switch kunnen we samen in één week
bewerkstelligen. Geen strakke eet-schema's, geen
dieet, geen hard labeur, maar wel volop gaan om de
1 O synergieprincipes voor de béste vorm meester te
worden en voor altijd je blik op jezelf, je voeding en je
beweging te veranderen
Het resultaat? Je voelt je fitter dan ooit! De 1 O Synergie
principes gidsen je op weg zodat jij je eigen gezonde
coach wordt binnen de verwarrende jungle van valse
beloftes en tegenstrijdige informatie over voeding,
gezondheid, fitheid en mindset.
Marc en Sonja coachen je op weg. Op een prachtige
locatie verwerf je de nodige inzichten om fit en gezond
verder te kunnen. Heerlijke bedden en lekkere gezonde
voeding geven je een ontspannen gevoel. Samen met
gelijkgestemden maken we er een onvergetelijke
ervaring van!

Wat mag je steeds
verwachten van de
Synergie inspiratie-reis?
5 STERREN HOTEL
Een prachtig vijfsterrenhotel in een schitterende
groene omgeving aan de Middellandse zee. Om jou
een onvergetelijke week te bezorgen laten we niets
aan het toeval over. Alles is Synergie-Approved!
Bekijk de foto's en lees de impressies op Facebook
Sonjakimpenfitreizen

PERSOONLIJKE TOPBEGELEIDING
Sonja Kimpen en Marc De Jonck.

Beiden zijn master in de bewegingswetenschappen en hebben elk 35 jaar ervaring in
het coachen van mensen. Sonja is bekend van haar
bestsellers en inspirerende TV programma’s en
veel gevraagde motivational speeches
Sonja geeft je 6 dagen een infuus van inspiratie.
Geen saaie “lessen” maar sessies waardoor je
goesting krijgt om dat wat je leert onmiddellijk toe
te passen. Vakkennis is haar passie, humor is haar
manier van coachen.
Marc zorgt dagelijks voor de bewegingslessen. Je
krijgt een breed en gevarieerd aanbod gaande van
Pilates, Yoga, BBB, Fatbruner, Nordic Walking,
Crosstraining, Aquarobics.
Caroline Mervielde, Top lesgeefster verstrekt het
team bij grotere groepen, zodat we volledig op maat
van de deelnemers inspirerende lessen op ieders
maat kunnen aanbieden.
Arne Vanhaecke als vaste groepsleider begeleid je
van Zaventem naar Turkije en terug.
Op de LIFETIME Fitreis ook steeds gastlesgever met
interessante topic.
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Lifetime fit reis met gastdocent
Dr.Rudy Proesmans
ARTS en specialist voeding
& preventieve geneeskunde.

Leren van toppers is steeds een geschenk. Rudy Proesmans was de arts van de
toenmalig programma’s: “Je bent wat je eet” en “terug in je trouwkleren” op VTM.
Via de resultaten die we haalden, besefte ik nog meer welke positieve invloeden
gezonde voeding en lifestyle hebben op het lichaam én de geest.
Sindsdien werken we al jaren heel inspirerend samen.
"Optimaal gezond zonder medicijnen" is het onderwerp van zijn bestseller en zal
ook het thema zijn van zijn gastlessen te Turkije. Kortom inspiratie over je eigen
lichaam op een toegankelijke wijze.

www.sonjakimpen.com

Dé 10 Synergie principes !
Een échte body- en mindreset.
Sonja's coachmethode van
"Dé 10 Synergie principes voor de beste vorm op elke leeftijd" is een
BREIN-TRAINING die impact heeft op je hersenen en lichaam.
Veel herhaalde acties worden gewoonten of rituelen die moeiteloos verlopen.
Sonja leert jou in deze cursus een manier van denken, strategieën en acties die
jouw gereedschapskist zijn om te genieten van je beste vorm.
Sonja haar coachingstijl is no nonsens en down to earth.
Géén diëten, trends, hypes, calorietjes, of heftig fanatiek sporten, wel tonnen gezond verstand!

Heb je er zin in?
Stuur nu een mail naar sonja.kimpen@synergie.be
We bellen je graag vrijblijvend op
om je behoeften en wensen te
toetsen.
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Dé Synergie inspiratiereis! Inbegrepen:
Voor de bijdragen per periode zie laatste blad.
Inbegrepen extra diensten:
Vlucht heen en terug in economy klasse vanuit Brussel Zaventem Transfer luchthaven - hotel - luchthaven
7 overnachtingen zoals vermeld in All Inclusive
Reisbevestiging en reisdocumenten
Huidige luchthaventaksen (bij verhoging dient dit nog bijbetaald te worden)
20 kg bagage + 6 kg handbagage per persoon bij vertrek vanuit een luchthaven in België of vanuit je
bestemming terug naar België

Niet inbegrepen extra diensten:
Persoonlijke uitgaven
Vrijblijvend adventure uitdaging , klein supplement voor deelnemers.
Vervoer naar en van luchthaven van Brussel Zaventem en eventueel parkeergeld
Extra luchthaven en fuel taksen
Excursies ter plaatse die niet tot het Fitreisprogramma behoren.
Er wordt één vrijblijvende adventure groepsuitstap gemaakt met een beperkte bijdrage. U kiest zelf of u wel of
niet deelneemt.
Kies je zitplaats aan boord van de Thomas Cook Airlines, prijs op aanvraag Niet vermelde diensten
Kosten visum (Ongeveer 20€)
Extra bagage, sportmateriaal, enz.-moeten worden aangevraagd en is steeds onder voorbehoud en mits
supplement
Reisverzekering

Info:
Voor speciﬁeke vragen stuur een mailtje naar sonja.kimpen@synergie.be of bel Sonja op 0486 48 80 68.
Spreek zeker een bericht in, indien het antwoordapparaat is. Sonja belt spoedig terug.
Wij kijken er naar uit!
Sonja, Marc en het Synergie team
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Inspiratie voor
de béste vorm
op elke leeftijd!

7 tot 14 november: Lifetime fit
28/11 tot 5 december: 10 Synergieprincipes

Ja, één week kan je leven veranderen!
1642 euro p.p. dubbel 7-14/11
1742 euro p.p Singel
7-14/11
1542 euro p.p. dubbel 28/11-5/12
1642 euro p.p Singel 28/11-5/12

Kortingen:
Vroegboekkorting: 100 euro
Ambassadeurskorting: 25 euro (**)
Opgelet singel kamers zijn beperkt.!
(**) Maak jij iemand enthousiast om mee te gaan dan danken wij je met 25 euro korting per nieuwe
persoon die je aanbrengt.
Inschrijving geldig mits 200 euro voorschot en saldo betaald voor de vroegboek-datum: 7/4/2020
op rekeningnummer van Synergie Wellfit IBAN: BE53 0017 1524 6653
Ga je graag mee, maar heb je toch nog vragen?
Kom dan naar de welkomst-info sessie op donderdag 26 maart 19u te Synergie Studio
Hertenbos 5 2960 Brecht. Graag een seintje op sonja.kimpen@synergie.be

www.sonjakimpen.com

