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WANDEL RETRAITE
KLEINWALSERTAL
OOSTENRIJK
21 augustus - 28 augustus 2022

de stilte op zoeken en je verbonden
weten met de natuur en de bergen

8 DAAGSE WANDELRETRAITE IN
KLEINWALSERTAL, OOSTENRIJKSE
ALLGÄUER ALPEN
In een kleine groep van 9 mensen nodigen we
je uit om vanuit ontspanning en plezier
dieper gegrond te raken en te ‘zakken’ in wat
er nu in je leven is.

Wat kan je verwachten
Heen- en terugreis per gehuurde bus
7 overnachtingen in modern en sfeervol
ruim Oostenrijks huis, in het plaatsje
Riezlern, 720 km vanaf station Cuijk.
Een eigen slaapkamer
Genieten van alle gezonde vegetarische
maaltijden: ontbijt, lunch en diner die
we dagelijks samen klaar maken, thee
en koffie (exclusief drankjes en
versnaperingen in
horecagelegenheden)
Vrij gebruik van de sauna aan huis
Gondelbaankaart waarmee je onbeperkt
deze week kan reizen in het dal
Wandelroutekaart
Eenvoudig programma waaraan je vrij
kan deelnemen
Wandeling van 3 -6 uur per dag

Globaal programma

waaraan je vrijwillig deel kan nemen.

Dag 1 (zondag) : Vertrek vanaf station Cuijk 8.30 uur. Elke 2 uur een tussenstop.
Aankomst rond 17.00 uur in het huis
Dag 2 t/m 7
7.00-7.30 uur meditatie
7.30-9.00 uur ontbijt (in overleg)
9.30-10.00 uur eigen tijd
10.00 uur- ongeveer 15.00 uur wandeling (tussendoor lunch op de berg)
Ongeveer 15.30-17.00 uur terug in het huis
15.30 uur – 18.30 uur eigen tijd
18.30 uur- 19.30 uur eten en opruimen
20.00 uur - eigen tijd (of avondprogramma op verzoek)
Dag 8 (zondag) 8.00-9.00 uur Afsluiting
Thuisreis: Vertrek rond 10.00 uur. Rond 17 uur weer terug op station cuijk

Praktisch
'Ons huis' is ruim, eenvoudig en modern ingericht. Veel natuurlijke materialen zijn gebruikt en we hebben de
beschikking over een fijne, grote keuken, een open haard en er is zelfs een sauna voor de liefhebber. Er zijn 3
badkamers waarvan 1 met een ligbad. Iedereen heeft een eigen kamer waardoor je altijd de mogelijkheid hebt je terug
te trekken. Er is een meditatieruimte los van de andere gemeenschappelijke ruimtes.

De vele wandelpaden en gondels zijn in het Kleinwalsertal zorgvuldig en veilig aangelegd en worden goed
onderhouden. Een van de redenen voor ons om te kiezen voor dit gebied. Iedere deelnemer ontvangt een
gondelbaankaart waar je onbeperkt deze week gebruik van kan maken. Het geeft ons de gelegenheid om bijvoorbeeld
de berg op te gaan met de gondel en omlaag te lopen of juist andersom. Er zijn vele korte, middellange en lange
wandelroutes. Rekening houdend met de weersomstandigheden en ieders conditie bekijken we per dag wat past. Je
bent ook ten alle tijden vrij om een dagje 'thuis' te blijven.

Investering
voor deze
prachtige
wandel
retraite

€1290per persoon

Reis- en
annuleringsverzekering
dien je zelf af te sluiten

LOOP JE MEE

Hou je van een lekkere stevige wandeling in
de prachtige Allgäurer Alpen en heb je
behoefte aan
een week helemaal voor jezelf?
Heb je zin om je 8 dagen lang open te stellen
voor een
wandeltocht met jezelf, de stilte op te zoeken
en je verbonden te voelen met de natuur en de
bergen?
We nodigen je van harte uit om vanuit
ontspanning en plezier dieper gegrond te
raken en te ‘zakken’ in wat er nu
in je leven is.
Hier in dit prachtige wandelgebied nodigt
alles je uit om je levensenergie volop te laten
stromen. Geen uitgebreid programma maar
simpelweg samen op pad gaan om gegrond bij
jezelf te zijn

Info & aanmelding
Heb je nog vragen, bel, mail of stuur
gerust een app
Je meldt je aan door een mail te sturen
met je naam en contactgegevens. Graag
ontvangen we eventuele allergie
informatie. Vervolgens ontvang je een
factuur. Wanneer deze is betaald, is je
deelname definitief*
Heel graag tot ziens
en met een warme groet,
Eric van den Berg
Yvonne Bartels

E info@yvonnebartels.nl
T 0610739092
*De gangbare annuleringsvoorwaarden gelden zoals die door de ANVR zijn opgesteld
wanneer je toch kiest om niet mee te gaan nadat je je aangemeld hebt.
*We raden je aan zelf een reis-annuleringsverzekering af te sluiten zodra je besluit met
ons mee te gaan.

walkingretreats is een
initiatief van ...

Yvonne Bartels

De info van deze reis is te vinden op de website
www.yvonnebartels/wandelretraites

Eric van den Berg
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