
13 - 15 mei 2022

WORKOUTS
YOGA

WORKSHOPS
PRIVÉ HAMAM 

KAMPVUURVERHALEN
& ZOVEEL MEER 

DEAR GOOD MORNING RETREAT





LEES EENS GOED...
Workouts, aerobics, yoga, meditaties, workshops, vision board maken, wandelen en 

 hardlopen op de heide, dansen, relaxen in onze privé hamam, zingen bij het
kampvuur, de lekkerste gerechten en bovenal energieke en gezellige mensen. 

Wie wil dit nou niet? JUIST!
 

Eindelijk is het zover: de allereerste Dear Good Morning Retreat. Een weekend dat je
nooit gaat vergeten. Van energieke ochtenden tot aan de mooiste gesprekken. Van  de
ademhalingsworkshop door naar de aerobicsles om alles van je af te dansen. Van de
mooiste inzichten met andere Ochtendgekkies naar in stilte genieten van de natuur.
Nog meer zen? Wandel onze eigen privé hamam binnen of plof neer op één van de

heerlijke banken in onze lounge. Schijnt de zon? Ga dan lekker languit op onze
ligstoelen in de tuin.

 
Van culinair dineren naar bingo! Van een heerlijk bakje koffie in een ligstoel naar een

energieke workout in de ochtend. Niets moet, alles mag.
 

Een weekend vol energie, gezelligheid, sporten, zweten, tot onszelf komen en heerlijk
eten!  Wij zijn er klaar voor!



Een eigen hamam inclusief sauna en loungebank
Bibliotheek met chill lounge 
Grote yogaruimte
Midden in de natuur
Groot privé buitenterrein met ligstoelen  
Eenpersoonskamers met privé badkamer
Tweepersoonskamers (losse bedden) met badkamer
Een volledig Dear Good Morning programma 
Ontbijt, lunch, diner en snacks
Thema avond
Kampvuur
Goodiebag
Bingo en spelletjes
Zweten, dansen, yoga en mediteren
Workshops
Een privé chef
Een combinatie van sport, fun en relaxen

DETAILS



OMG... WAAR IS DIT DAN?!

Buitenplaats De Hoorneboeg 
 Hoorneboeg 5 te Hilversum

Ja, midden op de Hoorneboegse Heide!
 

klik op het icoontje om de locatie te ontdekken 

https://www.dehoorneboeg.nl/


PROGRAMMA



PACKAGE

2 overnachtingen midden in de natuur
Alle trainingen 
Inspirerende workshops
Ontbijt, lunch, diner & veel snacks!
Leuke activiteiten, spelletjes en challenges
Ongelimiteerd koffie, thee en fris
Een privé chef 
De meest gezellige crew van DGM
Goodiebag
privé hamam
midden in de natuur
Een onvergetelijk weekend

€557 
Voor een privé slaapkamer 

met eigen badkamer. Verder krijg je
voor deze prijs de hele package.

Bestel hier je ticket. 

 €497
Voor een gedeelde slaap- en badkamer.

Je deelt alles met één 
persoon. Twee losse bedden. 
Verder krijg je voor deze prijs 

de hele package.
Bestel hier je ticket.

 

 exclusief
 

 

 
> vervoer van en naar locatie

> massage (later als extra in te plannen) 
 

  Lees voor deelname de algemene voorwaarden 
&

de speciale retreat voorwaarden

https://deargoodmorning.plugandpay.nl/checkout/dgm-retreat-prive-kamer
https://deargoodmorning.plugandpay.nl/checkout/dear-good-morning-retreat-gedeelde-kamer


DEAR GOOD MORNING RETREAT
13 - 15 MEI 2022

 
BEPERKT AANTAL PLEKKEN



TOT GAUW
 


