
   
Ta med din partner, en vän, eller kom ensam till L’abri la Vall,  
en kristen retreatgård vid Medelhavet nära den spanska gränsen! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bengt Johansson är ett välkänt namn inom den svenska kristna musiken med många skivproduktioner i 
ryggen. ”Bara i dig”, ”Helig mark” och ”Ropa till Gud” är några av hans lovsånger som sjungs i alla 
kyrkosammanhang i Sverige och övriga norden. 
Bengt är förutom frilansande musiker också pastor med inriktning på undervisning, själavård och 
gudstjänstmusik. 
 
Tonie Johansson är lärare, specialpedagog och handledare i grundskolan. I sin kyrka är hon engagerad i 
förbönstjänst och samtal. ”Under de senare åren har retreaten, att dra sig tillbaka för att fördjupas i tron blivit 
allt viktigare för mig. I den avskilda platsens stillhet kan vi uppfatta rösten som får vägen vidare att klarna”. 



Datum:  Tisdag - lördag, 1-5 oktober 2019. 
Retreaten börjar med kvällsmat på tisdagskvällen  
och avslutas med lunch på lördagen. 
Vi erbjuder möjlighet att stanna längre för den som vill. 

 
Resa:  Var och en bokar sin egen resa. 
  Se resealternativ på vår hemsida, www.labrilavall/resa-hit/. 

Samåkning när det gäller hyrbil och taxi är att föredra. 
Vi hjälper gärna till med att förmedla kontakter enligt överenskommelse. 

 
Boende:  Välj mellan 

* Dubbelrum de Luxe à 89 €/natt med dubbelsäng (160x200),  
   privat dusch och toalett. 
* Dubbelrum Premium à 79 €/natt med dubbelsäng (180x200) eller enkelsängar  
  (90x200), privat dusch och toalett. 
* Dubbelrum Standard à 69 €/natt med dubbelsäng (160x200)  
   eller 2 enkelsängar (90x190), gemensam dusch och toalett. 
 
Låt oss veta om du kan tänka dig dela rum med någon annan av deltagarna om 
du kommer ensam. 

 
Förtäring:  Helpension enligt följande à 158 €/person: 

Kvällsmat tisdag  
  Frukost onsdag-lördag 
  Lunch exkl. dryck onsdag-fredag  

(Lunch på lördagen à 15 € erbjuds för resenärer med sen avresa.) 
  Eftermiddagsfika onsdag-fredag 
  3-rätters middag exkl. dryck onsdag-fredag  
   
Kostnad:  150 €/person för själva retreaten förutom resa, logi och förtäring. 
 
Anmälan:  ”Först till kvarn”.  

Bokning sker via hemsidan www.labrilavall.com/bokning/priser. 
Fyll i kontaktformuläret längst ner till höger på sidan och ange 
”Den bästa resan” samt önskemål om boende. 
Anmälan är bindande och retreatavgiften samt 50% av boendekostnaden betalas 
endast tillbaka mot läkarintyg eller motsvarande. 
Bokningsbekräftelse med ytterligare information skickas i samband med 
anmälan. 

 
 
 


