Persbericht

Nieuw: een Wellnessreis naar Stromboli
Kom tot rust op een Vulkaan

Waarom Stromboli?
Het Eolische eiland Stromboli voor de
noordkust van Sicilië is een oase van rust.
Geen verkeer, maar stilte, wind, zee, zon
en overweldigende flora en fauna. Op
Stromboli lijkt de tijd stil te staan. De natuur op het eiland is ruig en ongerept en de
vruchtbaarheid van de aarde is groot. Dit
eiland biedt alle mogelijkheid om te reinigen, tot rust te komen en op te laden. Hier
ervaar je de schoonheid en de kracht van
al wat leeft, dé essentie van het leven zelf.
Al zo’n 13 jaar bieden Annemarie
Schokker en haar Siciliaanse man
Luciano Maio onder de naam Capo
Milazzo Wellnessreizen aan op Vulcano.
Dit is voor mensen die hun batterij
willen opladen en houdt ondermeer
in: vulkanische modderbaden (fango),
warme bubbelbaden in zee, massages,

Dr.Hauschka schoonheidsbehandelingen,
Chi-Kunglessen, biologische Siciliaanse
keuken en diverse excursies.
Zij hebben besloten om hun programma
uit te breiden met een 9-daagse Wellnessreis naar Stromboli. Dit houdt in: excursie
Napels, waarna vertrek met de boot naar
Stromboli, een beklimming van de vulkaan
Stromboli, diverse excursies, Dr.Hauschka
schoonheidsbehandelingen, Chi-Kunglessen, massages, biologische Siciliaanse
keuken en kookworkshops.
Ook de typische Siciliaanse muziek van
Luciano Maio ontbreekt niet. De bijzondere
natuur van dit prachtige eiland in combinatie met het programma maakt dit tot
een perfecte Wellness-vakantie, een uniek
concept dus!

Annemarie Schokker heeft na de
opleiding schoonheidsspecialiste zich
in Duitsland gespecialiseerd als homeopathisch schoonheidsspecialiste,
waarna zij bij het Dr. Hauschka instituut in Milaan heeft gewerkt. Zij is gediplomeerd in shiatsu-, lymfedrainage-,
sport- en klassieke ontspanningsmassage en tolk vertaler Italiaans.
Luciano Maio is Siciliaan. De specifieke Siciliaanse traditie en cultuur
brengt hij tijdens de kuurweken in o.a.
door het samenstellen en koken van
de biologisch-dynamische maaltijden.
Ook speelt hij zijn eigen muziek voor
de kuurgasten. Hij heeft sinds 1975
zijn eigen band “Taberna Mylaensis”
en componeert en produceert hedendaagse en traditionele Siciliaanse
muziek.

Wij hopen dat dit persbericht een reden
is voor u om uw lezers hierover nader
te informeren. Wij zouden het bijzonder
op prijs stellen om in de gelegenheid te
worden gesteld om dit nieuwe bijzondere concept nader te mogen toelichten.
Annemarie Schokker en Luciano Maio
www.capomilazzo.com
info@capomilazzo.com
tel. 020 6229889
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