
Vad är Nia? !  
Det är fitness med livsglädje och svett  
det är kraftfullt som kampsport 
det flyter mjukt som tai chi  
det är rytmiskt och livligt som dans 
det centrerar och tänjer som yoga 
det ger dig kraft, flexibilitet, rörlighet och balans det 
gör dig lycklig och avslappnad 
det ger dig fysisk, mental och emotionell fitness det 
stärker hela din kropp och själ 
det ger dig självförtroende och det gör dig glad! Nia 
passar alla individer som tycker om att röra på sig - 
oavsett ålder, kön och erfarenhet 
Nia är som en skön massage inifrån!  

Vad är fascia träning och yinyoga? 
 
Fascia träning (bindväven) mjukar upp 
och tänjer din kropp på olika sätt och är 
ett fantastiskt komplement till pilates 
och yoga. Yin-yoga är yoga positioner 
där du stannar kvar länge och tänjer 
samtidigt som du slappnar av i rörelsen.  

Vad är Pilates? 
 
Pilates är en mjuk tränings -
metod med inspiration från 
bl.a. yoga och gymnastik. Du 
tränar framför allt mage och 
rygg i kombination med 
andning, samtidigt som du 

stärker och bli medveten om din 
bäckenbotten. Pilatesövningarna görs på golvet på 
matta eller stående, du gör övningarna i ditt eget 
tempo och på din egen nivå. Varje rörelse görs 
koncentrerat, kontrollerat, flytande och med 
motsvarande andning. Pilates en metod som ger 
din kropp mer styrka, flexibilitet och balans. 

                  Ulrika Eiworth 

�  
Lic. First degree Nia black belt, Yoga & 
Pilates Trainerin Erste Nia-Trainerin in 
Süddeutschland ! 

* Pedagogik m.m. på Göteborgs och Heidelbergs 
universitet 

* Olika sportutbildning på Heidelbergs universitet, 
Karlsruhe sportskola m.m. 

* 1998-2019 Nia White Belt  t.o.m. First Degree 
Black Belt utbildningar i Hamburg och 
Portland,USA med Debbie och Carlos Rosas 

* 2003-2016 yoga utbildningar, power yoga, hatha 
yoga  och yin yoga 

* 2015 fascia utbildningar med bl.a. Robert Schleip 

* 2001-2018 organisation av flera Nia utbildningen  
i södra Tyskland för Debbie och Carlos Rosas och 
för Ann Christiansen www.anniann.com  

* Nia, pilates, fascia och yoga instruktör i olika gym, 
anläggningar, conventions och hotell i Tyskland, 
Sverige, Spanien, Frankrike, Italien och Grekland 

Tel: 06261/6742474, Mob. 0171/4147567 
Am Henschelberg 8/1, 74821 Mosbach  
Email: ulrika@nia-online.de  

Website: www.nia-online.de  

Nia             Yoga                  
Pilates         

Wellness…….          

www.pension-trifilli.com 

Grekland, Kefalonia  
19.09-26.09   
26.09-03.10     
       www.nia-online.de 

http://www.anniann.com
http://www.nia-online.de


Griechenland/Kefalonia 
19.9-26.09  &  26.09-03.10 - 2020 
www.pension-trifilli.com  

I mer än 200 år bor familjen Dimitratos i 
Lourdata. Generationer odlade de bördiga fälten 
vid foten av Aenos, det högsta berget Kefalonia.
År 1987 öppnade bröderna Vangelis, Makis och 
Panagis pensionen och taverna Trifilli i en 
gammal apelsinlund.
Sedan 1989 har schweiziskan Susan Fisch 
Dimitratos också bidragit till framgången för 
familjeföretaget, känt för sin mjuka turism och 
hälsosamma, varierade kök. Den informella och 
informella atmosfären uppskattas mycket av
gästerna. Stranden är 300 meter (3 minuter 
nedför, 7 minuter uppför) från huset.

 

Vårt 130 m² stora träningsrum ligger i en olivlund 
med havsutsikt. Yoga/pilatesmattor och 
yogakuddar finns där. Ta gärna med en handduk 
för mattan.

Rummen 
(2bäddsrum, 3bäddsrum och 4bäddsrum) är 
utrustade med balkong, dusch / toalett och 
telefon. Ett kylskåp är tillgängligt för gäster 
att dela. Flera rum är också lämpliga för 
rullstolar. Frukost och 5 middagar ingår i 

rumspriset.

Taverna
Härlig trädgård under apelsinträd med 
taverna och personlig atmosfär, lokala 
specialiteter med grönsaker och eget odlat. 
Särskilt populär är vår frukost med grekisk 
yoghurt och hemgjord sylt (bergamot, 
mandarin, fikon och mer …).

Vad väntar på dig? 
Massor av motion, sola, bada .. Nia, 
pilates, yin yoga & fascia träning ca 3 
timmar / dag om 5 dagar. En dag i mitten 
av veckan är fri för en längre utflykt eller 
„bara vara“.
Kostnad:
Pension Trifilli: Rum med övernattning 
inkl.frukost & 5x middag på kvällen 300 € 
per vecka i dubbelrum, 400 € i enkelrum i 
3-Bäddsrum 270€

Kursavgift: 
300€ inkl. Organisation. Info och anmälan 
över Ulrika Eiworth ulrika@nia-online.de
Mobil:  +49-171-4147567            
Flyg till Kefalonia https://www.airtours.se   
grekland/kefalonia/  

          

 Hjärtligt välkommmen!

http://www.pension-trifilli.com
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