MARJIS VIKTORSIN 50+ LEMPEÄÄ LIIKUNTAA,
MIELEN HYVINVOINTIA JA RANSKALAISTA KUOHUVIINIÄ
NAANTALIN SAARISTOSSA 30.9-3.10.2021
Marjis Viktorsin ainutlaatuinen lempeää liikuntaa ja mielen liikutusta sisältävä ohjelma takaa
kokonaisvaltaisen hyvän olon. Viikonloppu soveltuu kaikille yli 50-vuotiaille terveydestä ja
hyvinvoinnista kiinnostuneille. Aamuisin kehoa herätellään kevyellä aamuliikunnalla ja
päivän toinen teemallinen liikuntahetki nautiskellaan iltapäivisin päättyen rentoutumiseen.
Lempeä liikunta tarkoittaa kiireetöntä ja miellyttävää voimistelua, venyttelyjä,
metsäliikuntaa ja rentoutusta. Tavoitteena on huoltaa kehoa ja mieltä monipuolisesti.
Liikuntahetket harjoittavat ryhtiä, hengitystä, niveliä, tasapainoa ja lihasvoimaa. Ryhmän
pieni koko mahdollistaa turvallisen ja yksilöllisen huomioinnin. Lempeä liikunta on
nivelystävällistä, toteutetaan rauhallisessa ilmapiirissä, liikunnasta luovasti nauttien sekä
paljolti ulkona.

Tällä matkalla…
… liikutaan luontopolulla, metsässä ja merenrannalla
… voimistetaan lihaskuntoa ja tasapainoa, venytellään ja tanssahdellaan
… kokeillaan halkojumppaa
… käytetään apuvälineinä kuminauhoja ja palloja sekä kuohuviinipullon korkkeja
… syvennetään liikunta- ja hyvinvointiteemoja mieleen ja ravintoon liittyvillä yhteisillä
keskustelutuokioilla
… tutustutaan Seilin saareen ja sen mielenkiintoiseen historiaan
Suomen saariston ilma ja maisemat tarjoavat hienot puitteet luontoliikunnalle ja
hyvinvointilomalle!

Vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Pamplemousse Oy. Yrityksellä on 16 vuoden kokemus yksilöllisten
matkojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Pamplemoussella on AAA-luottoluokitus. Tämä on ryhmälle
räätälöity maapalveluihin perustuva matkapaketti.
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MARJIS VIKTORS on fysioterapeutti, ikääntyvien kuntoutuksen ja
vanhustyön asiantuntija sekä Green Care -ohjaaja. Hänellä on pitkä
kokemus esimiestyöstä terveydenhuollossa, vanhustyössä sekä
projekteissa.
Marjis on itsekin 60+ -ikäinen ja ohjaa edelleen mm. soveltavan
liikunnan ikääntyvien ryhmiä, toimii luennoitsijana ja Ikäinstituutin
kouluttajana. Soveltava liikunta huomioi pitkäaikaissairaudet,
toimintakyvyn heikentymisen, ikääntymisen ja sitä sovelletaan
kunkin toimintakykyä tulevaksi.
Lempeän Liikunnan hyvinvointimatkoja on toteutettu Kroatiaan ja
Portugaliin, Etelä-Ranska on vuorossa keväällä 2021 ja nyt ollaan
kotimaan saaristossa. Marjis on myös kotimaisten Arctic Nutrition tuotteiden edustaja.

Liikunta- ja hyvinvointimatka Paratiisiin 30.9 - 3.10.2021 (to-su):
Äijälän Rusti / Paratiisisaaret
Paavaistentie 260, 21150 Röölä, Rymättylä, https://www.paratiisisaari.com
Äijälän Rustin maatilaa pyöritetään jo viidennessä polvessa. Isäntäpariskunta tarjoaa myös
saaristoelämyksiä viereisellä Paratiisisaarella: kokous- ja juhlatilat sekä majoitusta, saunoja,
savusauna, paljut, ruokailut. Saarelle on lyhyt merimatka tilalta. Saaren keittiöön tulevat raaka-aineet
kotiseudulta: kalat ja lihat sekä marjat, sienet ja kasvikset ovat lähituotantoa, samoin omat leivät.
Liikunta- ja kokoustilat ovat valoisat ja merinäköalalla. Käytössä on iso avoterassi, lasiterassi,
yhteinen oleskelutila, saunatilat joka ilta, ranta. Liikuntaa luvassa myös veneeseen noustessa, saarelle
portaita kävellessä ja luontopolulla. Pitkän viikonlopun aikana käydään myös läheisellä
kuohuviinitilalla, minne matkataan isolla charter-veneellä. Sään mukaan myös bussi mahdollinen.
Majoitus omassa yksityishuvilassa kahden hengen huoneissa (yhden hengen huoneita rajoitetusti).
Kylpyhuoneet ja wc:t yhteisiä. Mukaasi viikonloppuun tarvitsen jumppamaton, sisä- ja
ulkoliikuntavarusteet, uima-asun, iloista mieltä!
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Matka sisältää:

• Edestakaiset venekuljetukset tilan rannasta Paratiisisaarelle
(noin 10 min) isolla ja jykevällä veneellä
• Majoituksen 3 yötä huvilassa, lakanat ja pyyhkeet
• Meriaamiaiset
• 2 x lounaan, 3 x illallisen, 2 x iltapäiväkahvin
• Sauna lämpimänä joka ilta, yhtenä iltana myös savusauna ja
palju
• Veneretken Seilin saarelle
• Kouluttajan palvelut, liikunta- ja hyvinvointiohjelman
• Matkainfon postissa ennen matkaa

Hinta:

695 € / hlö, majoituksella kahden hengen huoneessa.
Yhden hengen huone saatavuuden mukaan.
Palvelumaksu 24 € / hlö.

Maksu- ja peruutusehdot:

Alkumaksu 190 € + palvelumaksu 24 €, kun matka vahvistuu
(min. 8 hlöä). Loput 30 päivää ennen matkan alkua.
Matkan voi perua kuluitta ennen alkumaksun maksamista.
Alkumaksua ei palauteta. Jos asiakas peruu 30.8 – 14.9
välillä, pidätetään kuluna 50 %. Sen jälkeen kulut 100 %.
Lähetämme laskun, ei luottokorttimaksuja.

Lisätietoja ja varaukset:

Marjis Viktors, marjis@gertime.fi, 045-2628330, www.gertime.fi
Matkatoimisto Pamplemousse Oy / Heidi Kilpiä
puh 09-4551121, matkat@pamplemousse.fi, www.pamplemousse.fi

Alustava matkaohjelma (muutokset mahdollisia):

Torstai 30.9.2021: Saapuminen
klo 15.00

Iltapäivä

Alkuilta

Ilta

Tapaaminen Äijälän Rustin satamassa (Äijälän rantatie 410), mistä
siirtyminen veneellä Paratiisisaarelle (10 min). Voit saapua satamaan omalla
autolla (ilmainen parkkipaikka). Jos tarvitset kyydin paikan päälle, kerrothan
siitä ilmoittautumisen yhteydessä.
Emännän tervehdys ja paikan esittely. Skål ja tervetuloa!
Kahvit ja suolainen suupala.
Majoittuminen.
Tutustuminen ja matkan ohjelman läpikäyntiä. Liikuntateemoihin liittyvää
informaatiota.
Rauhoittava teemallinen liikuntahetki.
Illallinen.
Talon sauna lämpimänä.
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Perjantai 1.10.2021:
Aamu
Aamupäivä
Iltapäivä
Alkuilta
Ilta

Kehon herättelyä kevyellä aamuliikunnalla.
Meriaamiainen.
Liikuntaa luontopolulla ja metsässä.
Lounas.
Teemallinen liikuntahetki, mm. halkojumppaa.
Iltapäiväkahvit ja leivonnainen.
Mielen hyvinvointia; voimaannuttavat luontovalokuvat ja musiikki, yhteistä
keskustelua.
Savusauna lämpimänä, lämminvesipalju. Laiturilta pääsee uimaankin.
Illallinen.

Lauantai 2.10.2021: Veneretki Seilille
Aamu

Kehon herättelyä kevyellä aamuliikunnalla.
Meriaamiainen.
Aamupäivä
Teemallinen liikuntahetki.
Lounas.
Iltapäivän retki Veneretki läheiselle Seilin saarelle. Monipuolinen ja harvinainen luonto sekä
mielenkiintoinen mielisairauksien hoitoon liittyvä historia ovat Seilillä läsnä.
Alkuilta
Teemallinen voimaa ja tasapainoa harjoittava liikuntahetki.
Ilta
Talon sauna lämpimänä.
Saaristolaisillallinen.

Sunnuntai 3.10.2021: Paluumatkalle
Aamu
Aamupäivä

Kehon herättelyä kevyellä aamuliikunnalla.
Meriaamiainen.
Viikonlopun yhteenveto. Huoneiden luovutus.
Venekuljetus Äijälän satamaan. Jos tarvitset kyydin eteenpäin, kerro siitä
ilmoittautumisen yhteydessä.
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