
Week-je vrij! Duik dol-fijn in jezelf!
Yves Boone - www.b-one-coaching.be

Klik op de foto om de folder op te halen…
De prijs dat op het foldertje staat is niet meer

van toepassing.

Er valt héél wat te beleven tussen die twee oren van jouw.
OVER-leven in het hoofd is wat we massaal zijn gaan doen
om te kunnen beantwoorden aan wat we denken dat we voor
de ander/de buitenwereld moeten zijn. En wat als wat jij denk
dat je moet zijn afwijkt van wie je echt bent?

Hey, Ik ben Yves Boone van B-One-Coaching.be. Als
B-One®-Coach/Wortelwerker® neem ik je graag een weekje
mee naar de rode zee. Uiteraard staat ‘echt’ zwemmen met
dolfijnen, tot 3 keer per toe, dagelijks het programma.

Tijdens de groepsactiviteiten begeleid ik jou om jouw
binnenwereld te verkennen. Op deze hemelse plek is de
perfecte plaats om de puurste versie van jezelf naar boven te
halen.

Je zal herboren terug keren. Dat staat nu al in de sterren
geschreven… Zorg dat je erbij bent want de plaatsen zijn
beperkt. Deze keer is de B-One-DOL-fijn-Reis gepland in de
tweede week van de paasvakantie 2023 -> van 8 t.e.m. 15 april
2023. We landen op Zaventem de nacht van 15 op 16 april
2023.
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Enkele sfeerbeelden ze spreken boekdelen...

Dat we plezier maken dat is zeker. We VIERen dage- lijks
het leven… Klik op de foto om de sfeerbeelden te zien van
de reis die ook jou te wachten staat!

Wat zit er inbegrepen in je all-in?
* Begeleiding op de Vluchten heen en terug en transfers ter
plaatse. De vlucht zelf is extra te betalen. De regeling van het
ticket doet Nooraya voor jou.

* Eten en drinken aan boord (ontbijtbuffet, middag- en avondeten,
tussendoortjes en snacks) alle niet-alcoholische dranken).

* Kajuit met persoonlijke douche en WC – mogelijks te delen met
een ander persoon.

* Professionele begeleiding door snorkel- en duikgidsen bij alle
activiteiten in het water. Enkel duiken is extra te betalen.

* Alle activiteiten die B-One® aanbiedt voor de groep en
eventueel individuele begeleiding.

* Omkadering door de bemanning aan boord (service, bijstand…)
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Hoe was deze reis voor jou? Klik op de foto om
het filmpje te zien.

Ontdek de WE van B-One®
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