Portugal retreat – Let your energy flow!
Praktische informatie
Datum: maandag 23 tm vrijdag 27 mei 2022
Locatie: Casal do Melro, Ericeira (Portugal)
Prijs: € 890,- (tweepersoonskamer) - €850,- (vierpersoonskamer)
Early-bird korting (tm 31/12/2021): €800,- / €765,Het aantal deelnemers is beperkt tot 8 personen! Minimum aantal 4 personen
Organisator en lesgever: Patricia Wichman
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•

Cursus Energetische meditatie (module 1) met tools waar je je leven lang plezier
van hebt. (t.w.v. €350,-)
Syllabus, boek Energetische Meditatie van Ton van Gelder, certificaat
Stand up paddle -pakket van 3 lessen (initiatie, oefenles, riviertocht) (telkens
1,5uur) en gebruik van sup-materiaal (vrijblijvend) (t.w.v. €150,-)
Logement (inclusief beddengoed en handdoeken) (twee- of vierpersoonskamer gemeenschappelijke badkamer)
Ontbijt (dinsdag tm vrijdag) en lunch (maandag tm donderdag) (vnl gluten- en
lactose vrij) (indien andere allergieën, gelieve dit te laten weten)
Continu thee, water, versnaperingen en fruit.

Niet inbegrepen in de prijs:
•

Vlucht België <>Lisboa en transfer tussen luchthaven en verblijf.

•

Diner ’s avonds. In het stadje is er een ruime waaier aan eetgelegenheden (+- €15
- €20/pp per diner)

•

Er is ook de mogelijkheid om zelf te koken in het verblijf (supermarkten op

•

wandelafstand).
Mogelijkheid tot individuele sessie aan €75,-/uur.

Je bent ingeschreven na betaling van de voorschot van €200,- op rekeningnummer
BE89 3630 5132 7285 t.a.v. Patricia Wichman met vermelding van ‘naam + voornaam +
Portugal retreat 2022’. Het volledige bedrag dient betaald te zijn vóór 31/03/2022.
Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de cursus wordt een administratieve kost
van 80 euro weerhouden.
Bij annulering tussen 6 en 4 weken wordt 200 euro weerhouden. Bij annulering nadien,
ben je het hele bedrag verschuldigd, tenzij je een andere deelnemer aanbrengt.
Er is de mogelijkheid om te betalen in schijven, na overleg.
Voor verdere vragen, contacteer me gerust per mail (patriciawichman@gmail.com) of
telefonisch op 0032474315908.

