Spirituele reis Cappadocië ~ Namasté
Sacred Wise Woman Retreat

De magische omgeving van Cappadocië, waar de natuur uitbundig haar gang is gegaan, is
ons decor voor deze retraite.
Rotsformaties met welvingen als zachte vrouwendijen en een vallei met een uitbundigheid
aan fallus-symbolen zijn de perfecte omgeving voor een Sacred Wise Woman retreat.
We gaan terug naar wie je werkelijk bent. De magische, krachtige en wijze vrouw.
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Periode : 28 mei-2 juni september 2020
Vliegschema :
28 mei Amsterdam-Kayseri 21:20-02:35 uur
2 juni Kayseri- Amsterdam 10:40-14:00 uur

Programma:
Donderdag 28 mei
In de late avond vertrek naar Kayseri met Sun Express.
Transfer naar Cappadocië (ca. 1 uur)
In de vroege ochtend aankomst in Cappadocië en check in.
De komende dagen overnachten we in hotel Shoestring Cave, een typisch cave- hotel.

Vrijdag 29 mei
Ontbijt. Door de nachtvlucht houden we vandaag een relaxte dag. We verkennen Göreme
en aan het einde van de middag mediteren we op een rustige plek. Introductie tot het
programma Sacred Wise Woman. Zonsondergang.
’s Avonds eten in Göreme. Op tijd naar bed, want de volgende dag vroeg op!
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Zaterdag 30 mei
Heel vroeg op om de ballonnen de lucht in te kunnen zien gaan. Dit is een magisch
moment! Foto’s shooten. Daarna ontbijt in hotel.
Flinke wandeling (ca. 4 km) naar de liefdesvallei. Programma Sacred Wise Woman.
Thee drinken bij een schattig theehuisje. Via de liefdesvallei lopen we naar het
nabijgelegen dorp Uchisar met het prachtige kasteel. Eten in Uchisar. Per taxi of dolmus
terg naar Göreme.

Zondag 31 mei
Naar wens georganiseerde dagtour met gids met highlights in de omgeving (exclusief, ca.
35 euro) of een dagje met Ira naar de Red Valley, één van de mooiste valleien in de
omgeving (entree 5 lira). Deze dag laten we de Sacred Wise Woman even helemaal
indalen.
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Maandag 1 juni
Laatste dag in Cappadocië.
Na het ontbijt het laatste gedeelte van het programma Sacred Wise Woman. In de middag
terrasjes pakken of optioneel naar de hamam.
Dinsdag 2 juni
In de vroege morgen nemen we afscheid van Cappadocië. Transfer naar Kayseri en
terugvlucht naar Amsterdam.
Goed om te weten:
Lunch: ca. 7 euro per persoon
Diner: ca. 15 euro per persoon.
Wat kun je kopen in Turkije?
Turks fruit, allerlei Cappadocië souvenirs, Turkse lampjes, blauw oog, kussentjes, kleden.
Reissom: 795*,- p.p. o.b.v. verblijf in een gedeelde 2-persoonskamer.
Minimaal aantal deelnemers: 6 personen.
Inbegrepen in de reissom.
Rechtstreekse vlucht per Sun Express*.
Transfer luchthaven-hotel v.v.
Hotel Shoestring Cave o.b.v. logies/ontbijt
Programma met Ira
*De prijs is onder voorbehoud van tariefwijzigingen en boekingsvoorwaarden van de
luchtvaarmaatschappij. Boek dus op tijd.
Niet inbegrepen:
Calamiteitenfonds (verplicht) € 2,50
entreegelden
lokale taxi’s
Persoonlijke uitgaven, koffietjes, theetjes en wijntjes hier en daar.
Fooien ter plaatse voor gids, restaurant etc.
Lunch en diner (ca. 20 euro per dag)
Reis- en annuleringsverzekering
Meenemen: kleine koffer of sporttas (je mag het inchecken, maar het moet in het busje
passen , jas, warm vest of meditatiedeken voor meditatie in de avond of in de tunnels.
Gympies of wandelschoenen (maar bergschoenen hoeft niet, is te warm), slippers. Check
vantevoren even het weer op buienradar
Reserveren geschiedt volgens ANVR Reisvoorwaarden bij Sjoukje Hilarides/ The
Travel Club. Contactgegevens in deze brochure
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