
B&B Hoptille 

Dru Yoga Privé retreat 2023 
Op elke gewenste datum te boeken  

 

 

 

Kom tot rust en tot jezelf bij B&B Hoptille! 

Kom alleen of met je partner, vriendin, zus of moeder. Geniet van tijd voor jezelf en/of voor 

elkaar, tijd voor wandelen en fietsen door het prachtige Friese landschap en een uitstapje 

naar het gezellige Leeuwarden.  

 

Kies zelf jouw data voor deze privé retreat! De tijden van de drie yoga sessies zijn ook door 

jou te bepalen. Als je wilt kan een extra yoga of meditatie sessie worden toegevoegd. 

 

 

 

 

Mieke Opdam 

Dru Yoga en Dru Meditatie docente 

 

 

Contactgegevens  

telefoon 06 301 97 350 

 mail info@bedandbreakfasthoptille.nl 

www.bedandbreakfasthoptille.nl 

 

mailto:info@bedandbreakfasthoptille.nl
http://www.bedandbreakfasthoptille.nl/


Temidden van de weilanden, bij de 

Bolswardertrekvaart, onder de rook van 

Leeuwarden, ligt B&B Hoptille, een Friese 

oase van rust en ontspanning. 

Dit landhuis biedt comfortabele kamers, 

een gezellige ruimte met een poolbiljart, 

diverse zitjes en een kleine bibliotheek.  

In de grote tuin is altijd wel een aangenaam 

plekje te vinden, in de zon of in de schaduw, 

nabij de vijver of tussen de appelbomen. 

Kamer Leeuwarden 

Deze kamer met comfortabele boxspring bedden heeft een TV Netflix, Wifi, minibar, 

Nespresso en waterkoker en een badkamer met douche, toilet en wastafel meubel.  Uitzicht 

over de tuin en de weilanden. 

Kamer Bolsward 

Deze kamer met comfortabele boxspring bedden heeft een balkon met zitje, TV Netflix, Wifi, 

minibar, Nespresso en waterkoker. Naastgelegen badkamer met bad, douche, toilet en 

dubbele wastafel. Uitzicht over de tuin en de weilanden.  

• Tarief op basis van 2 personen Kamer Leeuwarden 150 euro p.p. 

Tarief op basis van 2 personen Kamer Bolsward 160 euro p.p. 

 

• Toeslag 1 persoonskamer 50 euro 

Tarief is inclusief: 

 

• Welkomstdrankje 

• 2 x  overnachting in een tweepersoonskamer 

• 2 x ontbijt 

• Koffie/thee gedurende de hele dag 

• 3 x yoga sessie van 75 minuten 

• Extra yoga en/of meditatie sessie bij te boeken 

 

   


