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2019 

Maart, juni of zie agenda website 

 

Uitgegaan wordt van 3 dagen(4 nach-

ten), maar in overleg kan 4 of 5 dagen 

ook. Daarnaast kun je langer verblij-

ven na het programma. 

Zie ook agenda op de website 

 

Prijzen voor 3 dagen(4-5 mogelijk): 

Bij 1 persoon op aanvraag 

Bij 2 personen EUR 380,— pp 

Bij 3 personen EUR 260,— pp 

Bij 4 personen EUR 190,— pp 

 

Prijzen zijn inclusief: 

 De coaching, workshops, trips 

per auto gedurende programma. 

 Gebruik appartement 

 Transfers vliegveld 

 

Prijzen zijn exclusief: 

 Eigen huurauto 

 Vluchten 

 Alle maaltijden en consumpties 

 Entree prijzen van locaties 

 

Optioneel: 

 Verlenging extra nacht hele ap-

partement EUR 60,— pn 

 Huurauto: vraag naar opties. 

Data 2019: 

Behind the illusion 

Kleine groepen(1-4) 
reis@spiritazoren.eu  

 

www.zelfbalans.nl  

Contact: 

Email/Website 

 

Spirit Azoren 

Je kunt een plek reserveren door een mail te 

sturen naar reis@spiritazoren.eu, en met de 

aanbetaling van de kosten op de betreffende 

rekening van Zelfbalans. 

Deze kosten zijn niet restitueerbaar, tenzij 

retreat door de organisatie wordt geannu-

leerd.  

 

 

Verzekering 

Elke deelnemer gaat mee op eigen verant-

woordelijkheid. Er kan geen aansprakelijk-

heid worden aanvaard voor materiële of 

immateriële schade tijdens de reis of work-

shops. Sluit een reis, ongevallen en ziekte-

kosten verzekering af voor de workshop-

reis. 

Aanmelden: 

mailto:reis@spiritazoren.eu


Een paar dagen genieten van de bij-

zondere natuur en energie van de Azo-

ren. Afh. van de bewuste en onbewus-

te reden waarom je komt gaan we za-

ken helder maken over je leven, ge-

drag, wensen en mogelijkheden. Het 

thema “behind the illusion” gaan we 

verkennen vanuit jouw bewustzijn. 

 

We hebben vele keuzes van trips, afh 

van weer, seizoen en energie van de 

deelnemer(s): 

 Diverse hotspring baden 

 Walvis en dolfijn trips 

 Wandelingen 

 Speciale plekken en gebieden 

 

Onder mijn begeleiding en coaching 

gaan we ons verdiepen in jouw illusies 

of…..onze illusies. De combinatie van 

lichaam, de natuur en je leven is uniek 

en we kunnen dieper op dit thema in-

gaan. Ik laat mij leiden door wat de 

groepsenergie laat zien en aandacht 

vraagt. De bijzondere samenstelling 

van oceaan, vulkanisch gebeid en de 

energie van dolfijnen en walvissen 

zullen je helpen in je richting, inzich-

ten en vertrouwen. 

Opdrachten/kleine workshops 

Naast de trips en wandelingen kan het 

voorkomen dat opdrachten of korte work-

shops worden ingelast om je meer helder-

heid over jezelf te geven. 

Alhoewel we met een groepje zijn, zijn de-

ze dagen helemaal voor jou zelf. De activi-

teiten zijn van ca 10:00 tot 17:00 en in 

overleg. 

 

Dolfijnen en Walvissen De Azoren zijn 

een uit negen eilanden bestaande archipel 

in de Atlantische Oceaan, met nog onge-

repte natuur en een van de grootste walvis-

senkolonies ter wereld met 24 verschillen-

de soorten walvissen en dolfijnen, zoals 

blauwe vinvis walvissen en tuimelaar dol-

fijnen. Afhankelijk van het seizoen kunnen 

we de zee op gaan en soms ook zwemmen 

met dolfijnen. 

 

De accomodatie Je slaapt in een com-

pleet ingericht appartement met 2 

slaapkamers, ruime keuken, badkamer, 

zitkamer en adembenemend uitzicht 

vanaf het grote balkon. 

Beide slaapkamers hebben elk een 2-

persoons bed van resp. 140 en 160 

breed, geschikt voor 2 stellen, 3, of el-

ke andere vrijwillige combinatie . 
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