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Vleugje Magie goes Ibiza Maart 2015 

 

Heb jij zin in: 

ü Een onvergetelijke week met diepgang, vriendschap en heel veel 
fun? 

ü In een mooie oude villa met zwembad? 
ü Met prachtige andere vrouwen ? 
ü Op het droomeiland Ibiza? 

En 

ü Ben jij een krachtige vrouw? 
ü wil jij 100% verantwoordelijkheid nemen voor je eigen geluk? 
ü Wil jij beter contact leren maken met het Universum? 

 
Ga dan mee op de Vleugje Magie Ibiza Tour! 
Tijdens deze Vleugje Magie Ibiza Tour gaan we niet alleen op zoek naar 
de mooiste plekjes van het eiland, maar ook naar de mooiste plekken in 
jezelf. Wat maakt jou gelukkig? 

 

Yes, we’re going to Ibiza! 

lorem ipsum dolor 
sit amet. 

Your 
Roadmap 

to 
happiness

Alles op een rijtje: 

Do 28 mei –  
wo 3 juni 
instroom op 
zaterdag is 
mogelijk 

Data 

We verblijven in 
de prachtige 
oude villa ‘Viejo’ 
in het Noorden 
van Ibiza  

Waar 

De Vleugje 
Magie Ibiza 
Tour 

Wat 

Marion neemt je 
mee naar de 
mooiste plekken 
op het eiland en 
in jezelf! 

Huh? 
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Programma 

• voor het ontbijt beginnen 
we met een fysieke 
activiteit zoals yoga / tai chi 

• elke dag stappen we in de 
Vleugje Magie bus op zoek 
naar de mooiste en leukste 
plekken van het eiland  

• een dagelijkse Vleugje 
Magie les met als thema 
‘hoe creëer ik mijn eigen 
Geluk 

• tijd om jezelf terug te 
trekken aan het zwembad, 
in de tuin of in je kamer 

• Koken (want doen we zelf) 
• 2 juni Volle Maan ritueel 

2

De Villa 

• ‘Viejo’ is een prachtige 
oude Villa in San Miguel 
en ligt in het ruigere, 
noordelijke deel van het 
eiland.  

• De villa heeft een heerlijk 
zwembad!  

• In de 5 slaapkamers 
staan een 2-
persoonsbedden. Dat is 
eigenlijk het enige 
minpuntje: Je zult een 
kamer en bed moeten 
delen met een andere 
super leuke vrouw. 
 

 

3

Inbegrepen 

• Alle Vleugje Magie-
lessen en lesmateriaal 

• Persoonlijke Reading 
• Verblijf obv logies en alle 

maaltijden* in 2-
persoonskamer 

• Vervoer op het eiland 
• Alle uitjes 

 

Niet inbegrepen 

• retourvlucht Ibiza* 
• Aankopen in de vele 

leuke winkeltjes 
• Eventuele terrasjes 

 

Create your road map to happiness 

* Ibiza is heel leuk, maar ook een echt jet set eiland, dus duur. Om de kosten te drukken 
eten we daarom ‘thuis’ en koken we zelf in de binnen- of buitenkeuken. 

* retourvluchten naar Ibiza zijn rond 250 euro te vinden via Ryanair, Transavia of Vueling 
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Volle Maan  
in Boogschutter 

belooft 
avontuur en heel veel plezier! 

 
Een Vleugje Magie 

Op dit moment ben ik hard aan het werk om van ‘een 

Vleugje Magie’ een succesvol bedrijf te maken. Mijn missie 

is om zo veel mogelijk vrouwen over de hele wereld te leren 

met ‘een Vleugje Magie’ te leven, zodat  zij hun eigen geluk 

kunnen manifesteren.  

Ik concentreer mij daarom nu op het maken van online-

cursussen in het Nederlands en Engels. Zo kan iedereen 

met een internetverbinding mijn lessen volgen. 

 
“elke vrouw 

heeft het recht 
om heel erg 
GELUKKIG 

te zijn” 

De Prijs 

De ‘Vleugje Magie Ibiza Tour’ wordt het meest exclusieve product in “mijn winkel’. Op de website ga 

ik deze reis volgend jaar aanbieden voor 1795,- euro. 

Maar dat ga ik nu nog niet rekenen! Omdat dit de eerste ‘test-reis’  is, heb ik de kosten geprobeerd zo 

laag mogelijk te houden. Deze reis kost daarom voor jou slechts 895,- euro. Als je zelf een vriendin 

meeneemt, krijgen jullie allebei nog eens  50 euro korting. 

Ik kan maximaal 8 vrouwen meenemen op mijn Vleugje Magie Ibiza Tour, dus laat me zo snel mogelijk 

weten weten of je met me mee gaat! 

Met warme groet, Marion 
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