
TEAM ANTONIS
FitVakantie

Kreta 
 

Aanmelden via
teamantonis.nl/fitvakantie

 
Of mail naar

coaching@teamantonis.nl



KALOS IRTHATE
WELKOM!

Kalos I r thate!  Welkom op het
prachtige Griekse ei land Kreta.  Wi l
je  jouw gezondheid en l i festyle écht
naar the next  level  t i l len samen met
gel i jkgestemden? 

Een week lang trek ik  je  op ons
zonnige ei land uit  je  normale
routine om zo oude patronen te
doorbreken.  We pakken al le
facetten aan die belangri jk  z i jn om
in shape te komen:  voeding,
beweging en mindset.  Zie het  als
een f i t - retraite!  

Na af loop van de FitVakantie word
je nog een maand lang thuis onl ine
gecoacht ,  zodat je  jouw nieuwe
routines en gewoontes ook in je
eigen omgeving voort  kunt zetten.

DIT STAAT JE TE
WACHTEN

Dag 1 Aankomst + rondleiding
accommodatie + seminar

i jzersterke mindset  + BBQ
 

Dag 2 Hiken door de grootste kloof
van Europa + uit  eten +  boottr ip

langs zuidkust
 

Dag 3 Bootcamp + seminar over
voeding + sl imme food prep les + 

 marktbezoek + coachingsgesprek +
BBQ

 
Dag 4 Rustdag /  vr i je  t i jd  + seminar

over sport  en herstel
 

Dag 5 Mountainbike tr ip door de
bergen + waterf ietsen over

schi ldpaddenmeer + uit  eten
 

Dag 6 Bootcamp  +  s tadswandel ing
door eeuwenoud Chania + hike
r icht ing baai  + Griekse avond

 
Dag 7 Vertrek

 
*Indel ing van de dagen kan afwi jken

van bovenstaand voorbeeld
 
 

VOORWAARDEN

vervoer van en naar het  v l iegveld
verbl i j f
al le  act iv i tei ten
al le hoofdmaalt i jden
coaching t i jdens de vakantie
een maand onl ine na-begeleiding

Data :  wekel i jks vanaf mei  2022.
Exacte datum in over leg

Pri js :  €  1099, -

Dat is  inclusief

Dat is  exclusief
Vliegt ickets

Maximale groepsgrootte tot  v ier
personen (meer in over leg)

Aanmelden via 
teamantonis.nl/f i tvakantie
of mail  naar 
coaching@teamantonis.nl

*Je dient  zelf  zorg te dragen voor
een Europese reisverzekering.


