
THE GREEN HAPPINESS 

RETREATS
Een adembenemde locatie op Ibiza met yoga, plant-based 

eten, workshops en ontspanning.

THE FIT VILLA



SIT BACK & RELAX
Heerlijk eten, lekker bewegen, de natuur in, meer leren 

tijdens workshops en tijd om te ontspannen. We hebben 

zorgvuldig een programma samengesteld om je te 

inspireren. Alles wordt voor je verzorgd maar niets is 

verplicht. Dive in, learn, relax & enjoy. Dit is jouw week! 

Reserveer je spot, mail naar Reserveer je spot, mail naar 
info@thegreenhappiness.cominfo@thegreenhappiness.com

THE GREEN HAPPINESS RETREATS

PLANT-BASED KITCHEN
THE GREEN HAPPINESS EDITION 

LAST MINUTE RETREAT 

8 - 14 dec 2019  (LAST MINUTE) v.a. € 1000,-

12 - 18 jan 2020 (LAST MINUTE) v.a. € 1200,-

15 - 21 mei 2020      v.a. € 1700,- FULL

LAST MINUTE 
RETREAT

https://www.thegreenhappiness.com/retreats/reserveren/


THE GREEN HAPPINESS RETREATS

DETOX
THE GREEN HAPPINESS EDITION 

EXTRA VROEGBOEKKORTING - € 200,-

5 - 11 jan 2020   v.a. € 1200,- FULL

19 - 25 apr 2020    v.a. € 1800,-

STRESS RELEASE
& BREATH WORK 

EXTRA VROEGBOEKKORTING - € 200,-

10 - 16 mei 2020    v.a. € 1800,-

LET’S GET SWEATY
ROCK YOUR BODY EDITION 

VROEGBOEKKORTING - € 200,-

5 - 11 apr 2020   v.a. € 1800,-

3 - 9 mei 2020   v.a. € 1800,- FULL



HOE ZIET JOUW 
IDEALE GET AWAY 
ER UIT? 

Stel je dat voor... 
en doe hier nu 

10 scheppen 
bovenop! 

We nemen je mee om je de meest unieke week op het magische 

eiland Ibiza te laten beleven. Denk aan een week vol geweldige 

activiteiten, tijd om te relaxen en nieuwe inspiratie op te doen. 

Van inspirerende masterclasses, 

wáánzinning lekkere vers bereide 

gerechten, lekker bewegen, me-time 

en uiteraard veel gezelligheid. Deze 

week is een unieke ervaring om jezelf 

helemaal op te laden en te stralen 

zowel van binnen als van buiten!
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THE VILLA
De villa heeft plek voor 10 gasten. Met dromerige kamers 

met tweepersoons bedden, maar ook met eenpersoons 

bedden. Uitzicht op de prachtige tuin en met gedeelde of 

ensuite badkamer. Met een heerlijke tuin, dubbel zwembad 

en ruime woonkamer met haardvuur om helemaal tot 

rust te komen.

GETTING THERE
De locatie van de villa is tussen Ibiza town en Sant Josep. Omgeven 

door rustige natuur waar je heerlijk kunt wandelen of mountainbiken. 

Om de villa worden veel vogels gespot en hoor je het romantische 

gekwaak van de kikkers. Op 15 minuten afstand vind je diverse 

stranden en de magische Es Vedra!



Food that makes you feel good. 

FOOD PHILOSOPHY

Wij geloven in eten dat je doet stralen van 

binnenuit. Onze cellen worden letterlijk 

gemaakt van datgene wat wij in onze mond 

stoppen. Met elke hap maken we een impact, 

op onze eigen gezondheid en op die van de 

wereld om ons heen. 

Gedurende je tijd in ons retreat zul 

je al snel onze passie voor goed eten 

opmerken. Met de grootste 

zorgvuldigheid worden de heerlijkste 

plantaardige gerechten voor je gekookt. 

Zoveel mogelijk met locale ingrediënten 

van het eiland. Al onze recepten zijn 

plantaardig, glutenvrij en vrij van 

geraffineerde suikers.

Heb je allergieën waar we 

rekening mee kunnen houden? 

Laat het ons weten!

LET’S MAKE A DIFFERENCE!



WORKSHOP 
PLANT-BASED 
PHILOSOPHY

DAGELIJKS INSPIRERENDE 
MASTERCLASSES 

WAT STAAT JE TE WACHTEN

HIKE DOOR DE PRACHTIGE 
NATUUR OP IBIZA

 SELFCARE 
WELKOMSTPAKKET 

ACTIEVE OCHTEND 
YOGA LES

WORKSHOP NATURAL HEALTH MET 
ESSENTIËLE OLIËN

RELAXING YIN YOGA LES

AROMATOUCH TREATMENT
 MOVIE NIGHT



WHAT ELSE IS INCLUDED

* 5 nachten accommodatie in 
  de prachtige Fit Villa op Ibiza

* Heerlijk frisse lakens en badhanddoeken
   Gebruik van yogamatje en blokken

* Welkomst drankje en gezonde snack 
   bij aankomst

* Welkomst diner op dag van aankomst

* Uitgebreid ontbijt op de dag van vertrek

* Onze waanzinnige private chef Marcel zorgt 
   voor de meest smaakvolle gezonde maaltijden

* Bereid met zoveel mogelijk biologisch 
   en lokaal geproduceerde ingrediënten

* Geniet van 100% plantaardige gerechten, 
   glutenvrij en zonder geraffineerde suikers

* Dagelijks uitgebreid ontbijt, lunch en diner

* Dagelijks heerlijke gezonde snacks

* Onbeperkt vers fruit gedurende de dag

* Onbeperkt kruiden- groene thee en 
   gefilterd water

* Airport transfer bij aankomst en vertrek



PROGRAMMA
Dat je tijdens deze week ultiem wordt ondergedompeld in een Healthy Green Lifestyle had je waarschijnlijk al begrepen. 

Maar hoe ziet de week er nou ongeveer uit? *

*programma onder voorbehoud

ZONDAG 15.00 17.00 - 18.30 19.30 - 20.30 21.00

Airport transfer

Check-in. 

Yummy snacks.

Unpack & explore 
your gorgeous home 

for the week

Yummy snacks
Opening circle 

& welcome chat

Healthy

 culinary dinner

Unwind, relax. 

Digital detox.

MAANDAG 08.30 - 09.30 09.30 - 10.30 11.00 - 13.00 14.00 - 15.00 16.00 - 19.00 19.30 - 20.30

Morning yoga flow 

& meditation

Delicious 

kick-start breakfast
Masterclass #1 Healthy lunch feast

Sunset hike & 

gorgeous views at 

Es Vedra

Healthy 

culinary dinner

DINSDAG 08.30 - 09.30 09.30 - 10.30 11.00 - 13.00 14.00 - 15.00 16.00 - 19.00 19.30 - 20.30 21.00

Active morning 
workout

Delicious kick-start 
breakfast

Masterclass #2 Healthy lunch feast

Relaxing time, you-
time, pampering & 

one-on-one sessions, 
pool bliss.

Healthy culinary 
dinner

Movie night, Wood 
fire, candles & tea

WOENSDAG 06.00 - 09.00 09.30 - 10.30 11.00 - 13.00 14.00 - 15.00 16.00 - 19.00 19.30 - 20.30

Sunrise guided 

meditation walk & 
morning (cold) swim

Delicious kick-start 
breakfast

Workshop: 

Plant-based 

philosophy

Healthy lunch feast Relaxing yin yoga
Healthy culinary 

dinner

DONDERDAG 06.00 - 09.00 09.30 - 10.30 11.00 - 13.00 14.00 - 15.00 17.00 - 19.00 19.30 - 20.30

Lay-in. Tea 

& fruit in bed

Delicious kick-start 
breakfast

Masterclass #3 Healthy lunch feast

Workshop: 

Natural health with 
essential oils

Healthy culinary 
dinner

VRIJDAG 08.30 - 09.30 09.30 - 10.30 12.00

Final morning 

workout

Delicious kick-start 
breakfast

Check-out & end of 
your retreat

Airport transfer



‘’IF YOU CAN DREAM IT YOU CAN DO IT’’



PLANT-BASED KITCHEN

Draait jouw ideale vakantie ook vooral om heerlijk eten? Dan is dit 

jouw ideale week! Niet alleen ga je genieten van de heerlijke gezonde 

plant-based maaltijden. Ook ga je zelf aan de slag. Leren van een 

professionele chef hoe je de meest lekkere smaakcombinaties kunt 

maken en bepaalde kooktechnieken kunt toepassen. In de healthy 

plant-based kitchen valt nog zoveel te ontdekken!

Voor ons is het een droom om 

je mee te kunnen nemen in 

deze ideale wereld. Een week 

met een intieme groep like-

minded people die draait om 

lekker plantaardig eten en 

daarover leren. Een week met 

The Green Happiness! Alles 

wordt voor je verzorgd maar 

niets is verplicht. 

LET’S GET COOKIN’

Met masterclasses over voeding; wat doet het met je 

lichaam, hoe kun je er praktisch voor zorgen dat je de 

lifestyle van deze week kunt integreren thuis? En naast 

voeding ook lekker bewegen, leren over het toepassen 

van essentiële oliën, relaxen, you-time en genieten van 

deze prachtige plek op Ibiza. Het kan niet anders dan dat 

jij geïnspireerd naar huis gaat! 

BOEK NU

mailto:tessa%40thegreenhappiness.com?subject=


LET’S GET SWEATY

Een week waarbij je helemaal wordt ondergedompeld in een healthy 

actieve lifestyle! Lekker sporten, maar tegelijkertijd ook ontspannen 

en heerlijk eten. Kom jij het liefst fitter en gezonder terug van 

vakantie dan dat je heen ging? Dan is deze week voor jou!

Inclusief masterclasses 

waarbij je gaat leren hoe je 

effectief kunt trainen om jouw 

doelen te behalen. Maar ook 

welke voeding jouw lichaam 

in topconditie kan houden. 

En welke essentiële oliën en 

natuurlijke supplementen 

kunnen ondersteunen. Met 

ruimte om te ontspannen, 

te genieten, you-time en om 

op te laden. 

LET’S ROCK YOUR BODY! 

Een actieve week waarbij je verschillende 

soorten workouts gaat ervaren. Van yoga 

tot HIIT-trainingen en lekker wandelen 

door de natuur. Voor elk niveau, met veel 

persoonlijke aandacht en ook geschikt 

als je blessures hebt of nu juist nog 

helemaal niet zoveel sport. Na deze week 

wil je thuis niet meer anders!

BOEK NU

mailto:tessa%40thegreenhappiness.com?subject=


THE GREEN HAPPINESS DETOX

Een totale reset voor je lichaam. Een week helemaal voor jou, 

om te reflecteren, te ontspannen, op te laden en je lichaam een 

enorme healthy boost te geven. Vind jij het ook lastig om thuis 

een detox vol te houden? Dan is deze week voor jou!

Met een intieme groep like-minded people gaan we deze detox-week in. 

Met heerlijke lichte maaltijden bouwen we op en af naar de drie detoxdagen. 

Ondertussen leer je meer over de gezondheidsbevorderende effecten van een 

detox, een plant-based lifestyle en krijg je tools om deze kickstart naar een 

gezondere levensstijl ook thuis te blijven volhouden. Met tijd en ruimte om 

te reflecteren, te ontspannen, te genieten en op te laden. Tijd in de natuur, 

you-time en tijd met elkaar. Inclusief een workshop over essentiële oliën en 

natuurlijke suppletie die je detox kunnen ondersteunen, lichte workouts, 

yoga en uiteraard een heerlijke pampering session. 

A TOTAL RESET FOR BODY & MIND. 

BOEK NU

mailto:tessa%40thegreenhappiness.com?subject=


STRESS RELEASE & BREATH WORK

Zou jij het liefst herboren 

terug willen komen van een 

vakantie? Nieuwe technieken 

willen leren toepassen om 

stress los te laten en meer in 

contact met je lichaam en je 

kern te komen? Dan is deze 

week voor jou! 

Koen Brinkgreve is ademcoach, mediatie- & tantra 

beoefenaar. Als kapitein in het Nederlandse leger weet 

hij als geen ander wat stress betekent. Zijn ervaringen 

op missies in Afghanistan en spirituele beoefeningen 

combineert hij nu in krachtige workshops waarbij de 

verbonden ademhaling als startpunt wordt gebruikt. 

Via de adem en inquiry oefeningen neemt hij je mee 

naar ervaringen waarbij je energie voelt stromen, 

blokkades kunt opheffen en meer in contact kunt 

komen met jezelf, met elkaar en met de wereld. Ook 

een hele fijne week om samen met je partner te doen!

Deze week leer je technieken die je thuis kunt blijven 

toepassen. We gaan de diepte in om in volle potentie te kunnen 

leven. Maar daarnaast is er tijd om te reflecteren, tot jezelf te 

komen, te ontspannen en te genieten van de prachtige natuur 

op Ibiza. In combinatie met actieve workouts en yoga. Uiteraard 

wordt je de gehele week heerlijk verzorgd met de meest 

smaakvolle gezonde plantaardige gerechten. 

LET’S BREATH IT OUT

BOEK NU

mailto:tessa%40thegreenhappiness.com?subject=


MARCEL

Jouw healthy plant-based chef deze week. De liefde voor lekker 

eten en koken is hem al met de paplepel naar binnen gegoten. 

Zijn passie voor het combineren van smaken en structuren 

in combinatie met pure ingrediënten zorgen voor de meest 

spectaculaire smaakvolle simpele gerechten. Marcel heeft 

gewerkt in de meest professionele keukens, maar uiteindelijk 

verliefd geworden op het simpele leven op het betoverende Ibiza. 

De hele week zal Marcel je verzorgen en verrassen met zijn kennis 

over koken en heerlijke eten.

TESSA:

Jouw nutritioncoach deze week! Als voedingsdeskundige is Tessa 

vooral geïnteresseerd naar de invloed van eten op onze gezondheid en 

gemoedstoestand. Haar passie en gedrevenheid 

om meer mensen te bereiken met de simpele 

en lekkere manieren om gezonder te eten en je 

gelukkiger te voelen hebben middels de populaire 

boeken van The Green Happiness een grote 

groep mensen bereikt. Ze is continu op zoek naar 

natuurlijke manieren om het lichaam in balans te 

brengen met o.a. yoga, meditatie, essentiële oliën 

en natuurlijke suppletie.

YOUR HOSTS

Elk retreat heeft zijn 

eigen hosts, altijd in 

combinatie met het 

heerlijke eten van 

plant-based chef Marcel. 

De hosts zullen 

gedurende de week 

verschillende workshops 

en masterclasses 

verzorgen. Ook kun je 

extra one-on-one 

sessies met ze boeken 

voor verdieping en 

persoonlijk advies.

Your thoughts impact your health just as much the food you eat.



Quiet the mind and the soul will speak

KOEN

Koen Brinkgreve, kapitein in het Nederlandse leger, ademcoach, 

meditatie- & tantra beoefenaar neemt je deze week mee op een 

unieke reis. Koen combineert zijn ervaringen van de missies in 

Afghanistan en verschillende spirituele beoefeningen in krachtige 

workshops waarbij het uitgangspunt de verbonden ademhaling 

is. Via de adem en inquiry oefeningen neemt hij je mee om in 

volle potentie te leven en stress los te laten. Ervaringen waarbij 

je energie voelt stromen, 

blokkades kunt opheffen en 

meer in contact kunt komen 

met jezelf, met elkaar en 

met de wereld. Het gaat niet 

over geloven in unicorns zegt 

Koen, maar over datgene 

wat je ervaart en voelt in je 

eigen lichaam. Of je nu een 

wetenschapper, automonteur 

of spirituele hippie bent. 

Iedereen is welkom!

KRAKKIE

Jouw sportcoach deze 

week! Krakkie wilt het liefst 

elke dag iets actiefs doen. 

Welke sport maakt niet uit 

maar de laatste jaren heeft 

hij CrossFit gevonden als 

uitlaatklep. Van zijn passie 

zijn beroep maken is al op 

jonge leeftijd gelukt als 

trainer. Maar Krak wilde 

méér mensen helpen wat 

hem goed lukt met de 

workoutvideo’s die hij heeft gemaakt voor ModelWorkout en nu 

met platform Rock Your Body. Je kent hem misschien ook van 

Fit met Koffietijd. Zijn doel is om bij zoveel mogelijk mensen 

bewustzijn bij te brengen en de tools te geven om te bewegen. 

Zodat er alleen nog wilskracht en discipline nodig zijn om het 

daadwerkelijk te doen! 

Self love isn’t selfish, it’s important



CLAIM 1 VAN DE 10 SPOTS

ROOMS
We hebben The Fit Villa gekozen om het heerlijke huis en tuin. We 

hebben kamers met twee éénpersoonsbedden en kamers 

met tweepersoonsbedden voor vrienden, stellen of een extra luxe 

solo traveller. Lees verder en kijk welke kamer bij jou past. 

INVESTEER IN JEZELF
Schrijf je in voor jouw Green Happiness retreat. We hebben 

slechts maximaal 10 plekken per retreat dus claim jouw spot 

nog met de vroegboekkorting! 

Na aanbetaling is jouw reservering definitief.

In 3x betalen
Betaal wanneer het jou uitkomt *
* VOOR AANVANG VAN HET RETREAT

Reis je alleen? Maak je geen zorgen, veel van onze gasten 

komen alleen. Je kunt een kamer voor je alleen boeken 

of een kamer delen. We zijn er trots op dat we geweldige 

mensen lijken aan te trekken en tijdens de retreats 

ontstaan vriendschappen voor het leven.



ELEVATION ROOM
Luxe ruime slaapkamer met dubbel bed en een gedeelde badkamer. 

Rustige kamer in de west vleugel van de villa.

*  Tweepersoonsbed

*  Gedeelde badkamer + toilet

*  Rustige omgeving 

BOEK NU

mailto:tessa%40thegreenhappiness.com?subject=


BALANCE ROOM
Een kamer met twee éénpersoonsbedden in de westvleugel van de villa. 

Een ruime rustige kamer met gedeelde badkamer en toilet. 

*  Twee éénpersoonsbedden

*  Gedeelde badkamer + toilet

*  Ruime kamer

BOEK NU

mailto:tessa%40thegreenhappiness.com?subject=


WILD ORANGE ROOM
Een prachtige slaapkamer met tweepersoonsbed. Deze kamer 

heeft een eigen terras, badkamer met toilet en is gelegen in het 

noordelijk einde van de villa. 

*  Tweepersoonsbed

*  Eigen badkamer + toilet

*  Ruime kledingkasten

*  Eigen terras

BOEK NU

mailto:tessa%40thegreenhappiness.com?subject=


SERENITY ROOM
Luxe slaapkamer met tweepersoonsbed, ruime kledingkast en een eigen ruime 

badkamer met bad. Deze kamer heeft een geweldig uitzicht op de tuin, het 

zwembad en de bergen op de achtergrond. Eigen trap naar de woonkamer en 

een aparte trap naar de tuin en het terras van de villa. 

*  Tweepersoonsbed

*  Eigen badkamer + toilet

*  Ruime kledingkasten

BOEK NU

mailto:tessa%40thegreenhappiness.com?subject=


DEEP BLUE ROOM
Een kamer met twee éénpersoonsbedden en een eigen ingang naar 

de tuin en het terras van de villa. Een fijne ruime aparte kledingkast. 

*  Twee éénpersoonsbedden

*  Gedeelde badkamer + toilet

*  Ruime kledingkasten

BOEK NU
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WHISPER ROOM
Een prachtige kamer met tweepersoonsbed, ruime kledingkast en 

eigen ingang naar de tuin en het terras van de villa. Gelegen aan de 

meest oostelijke vleugel van de villa. 

*  Tweepersoonsbed

*  Eigen badkamer + toilet

*  Ruime kledingkasten

BOEK NU

mailto:tessa%40thegreenhappiness.com?subject=


ELEVATION ROOM

Tweepersoonsbed

Regular prijs p.p 

8 - 14 dec 2019 (LAST MINUTE) € 1000,- 

5 - 11 jan 2020 (LAST MINUTE) € 1200,- FULL

12 - 18 jan 2020 (LAST MINUTE) € 1200,-

1 - 7 mrt 2020    € 1900,- FULL

15 - 21 mrt 2020        € 1900,- FULL

5 - 11 apr 2020     € 2000,-

19 - 25 apr 2020     € 2000,-

3 - 9 mei 2020    € 2000,- FULL

10 - 16 mei 2020     € 2000,-

mrt t/m mei; € 200-. extra vroegboekkorting!

BALANCE ROOM

Twee éénpersoonsbedden

Regular prijs p.p

8 - 14 dec 2019 (LAST MINUTE) € 1000,-

5 - 11 jan 2020 (LAST MINUTE) € 1200,- FULL

12 - 18 jan 2020 (LAST MINUTE) € 1200,-

1 - 7 mrt 2020    € 1900,- FULL

15 - 21 mrt 2020        € 1900,- FULL

5 - 11 apr 2020     € 2000,-

19 - 25 apr 2020     € 2000,-

3 - 9 mei 2020    € 2000,- FULL

10 - 16 mei 2020     € 2000,-

 

mrt t/m mei; € 200-. extra vroegboekkorting!

PRIJZEN 
LAST MINUTE 

RETREAT
december - januari

WILD ORANCE ROOM

Tweepersoonsbed

Regular prijs p.p

8 - 14 dec 2019 (LAST MINUTE)  € 1000,-

5 - 11 jan 2020 (LAST MINUTE) € 1200,- FULL

12 - 18 jan 2020 (LAST MINUTE) € 1200,-

1 - 7 mrt 2020    € 1950,- FULL

15 - 21 mrt 2020        € 1950,- FULL

5 - 11 apr 2020     € 2050,-

19 - 25 apr 2020     € 2050,-

3 - 9 mei 2020    € 2050,- FULL

10 - 16 mei 2020     € 2050,-

 

mrt t/m mei; € 200-. extra vroegboekkorting!



SERENITY ROOM

Tweepersoonsbed

Regular prijs p.p

8 - 14 dec 2019 (LAST MINUTE) € 1000,- 

5 - 11 jan 2020 (LAST MINUTE) € 1200,- FULL

12 - 18 jan 2020 (LAST MINUTE) € 1200,-

1 - 7 mrt 2020    € 2100,- FULL

15 - 21 mrt 2020        € 2100,- FULL

5 - 11 apr 2020     € 2200,-

19 - 25 apr 2020     € 2200,-

3 - 9 mei 2020    € 2200,- FULL

10 - 16 mei 2020     € 2200,-

mrt t/m mei; € 200-. extra vroegboekkorting!

PRIJZEN 

DEEP BLUE ROOM

Twee éénpersoonsbedden

Regular prijs p.p

8 - 14 dec 2019 (LAST MINUTE) € 1000,-

5 - 11 jan 2020 (LAST MINUTE) € 1200,- FULL

12 - 18 jan 2020 (LAST MINUTE) € 1200,-

1 - 7 mrt 2020    € 1700,- FULL

15 - 21 mrt 2020        € 1700,- FULL

5 - 11 apr 2020     € 1800,-

19 - 25 apr 2020     € 1800,-

3 - 9 mei 2020    € 1800,- FULL

10 - 16 mei 2020     € 1800,-

 

mrt t/m mei; € 200-. extra vroegboekkorting!

WHISPER ROOM

Tweepersoonsbed

Regular prijs p.p

8 - 14 dec 2019 (LAST MINUTE) € 1000,-

5 - 11 jan 2020 (LAST MINUTE) € 1200,- FULL

12 - 18 jan 2020 (LAST MINUTE) € 1200,-

1 - 7 mrt 2020    € 1950,- FULL

15 - 21 mrt 2020        € 1950,- FULL

5 - 11 apr 2020     € 2050,-

19 - 25 apr 2020     € 2050,-

3 - 9 mei 2020    € 2050,- FULL

10 - 16 mei 2020     € 2050,-

mrt t/m mei; € 200-. extra vroegboekkorting!

LAST MINUTE 
RETREAT

december - januari



JOUW TEAMWEEK IN DE FIT VILLA?

Met jouw team of bedrijf naar de Fit Villa? Met of zonder 
activiteiten, maar sowieso met heerlijk plantaardig eten 
en ontspanning. Vraag ons naar de mogelijkheden!

Mail naar info@thegreenhappiness.com

mailto:%20info%40thegreenhappiness.com?subject=
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