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VIERDAAGSE
PERSONAL LEARNING JOURNEY

NAAR
TRANSSYLVANIË
Na de succesvolle Klantervaringsreis naar innovatief Griekenland
in 2015 organiseren Love Made Visible (Ivo Valkenburg) en de
stichting New Financial Forum (Willem Vreeswijk) opnieuw een
belevingsreis. Ditmaal een vierdaagse Personal Learning Journey
naar Transsylvanië (Roemenië).

Maak een paar dagen vrij en laat al je doelstellingen

Gun jezelf vier dagen niets. Ervaar de schoonheid van

los. Kom tot jezelf in de ongerepte natuur van Trans-

het alledaagse leven en de uitgelezen gastvrijheid

sylvanië. Ontdek een uniek natuurgebied, ontmoet

van de mensen. Na deze Personal Learning Journey

creatieve, gedreven mensen en sociaal innoverende

gaat je energie en creativiteit krachtiger stromen.

ondernemers en ontdek stilte en ruimte in jezelf.
Waar ruimte is, ontstaan nieuwe mogelijkheden, waar

Transsylvanië is door Lonely Planet uitgeroepen tot

stilte is, ontluiken nieuwe ideeën. Gun je zelf een

beste reisbestemming van 2016!

flinke dosis nieuwe energie en inspiratie voor het

https://www.youtube.com/

komende jaar...

watch?v=jowpCGA6lMY>>

De reis wordt georganiseerd door Willem Vreeswijk
en Ivo Valkenburg in samenwerking met Lili Baumann
en Bibi Smissaert. Ivo en Willem zijn al decennia actief
in de financiële sector en hebben als missie om de
financiële sector een menselijker gezicht te geven.
Valkenburg doet dat onder meer vanuit
Love Made Visible: (www.lovemadevisible.eu)
en Vreeswijk met de stichting New Financial Forum:
(www.newfinancialforum.nl).

“Transsylvanië kan ons zo veel leren…
Het is de laatste uithoek van Europa
waar nog echte duurzaamheid
bestaat.”- Prince Charles
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Transilvania Retreat Center
Thuishaven van deze reis is het Transilvania Retreat Center van
Ivo Valkenburg en Lili Baumann, een verstilde plek waar ondernemende
mensen uit het bedrijfsleven een paar dagen verblijven om te reflecteren
op hun werk.
Website: http://www.transilvania.nl

Cluj Napoca
Lunch met kerninformatie van de regio.
Website: http://www.visitclujnapoca.ro/en/

Excursies
Verkenning van natuur en regio. Onder meer de waterval ‘de bruidssluier’
en authentieke dorpen als Stana en Bica.
Website: http://www.boredpanda.com/romania-travel/

The Organic Art Ranch
Bezoek en rondleiding.
Website: https://organicartranch.org

The Transylvania School of
Self Sufficient Living
Bezoek en rondleiding.
Website: http://www.provisiontransylvania.com/
Website: https://vimeo.com/72335513
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REISSCHEMA

INVESTERING:

VIERDAAGSE LEARNING JOURNEY

895,-

Het programma is in die zin onder voorbehoud dat de kracht van het NU het

(exclusief vliegreis,

voorgenomen programma op onderdelen kan veranderen!

inclusief verblijf, exclusief
btw) bij minimaal 10 en

Dag 1

Dinsdag 11 oktober 2016

Dag 3

Donderdag 13 oktober 2016
09.00 uur

Ontbijt – Transilvania Retreat Center
Vertrek naar Stana, via Bica met panoramawandeling door

10.00 uur

Hongaars gebied rondom Mănăstireni en andere authentieke

maximaal 15 deelnemers.

Hongaarse dorpen

LET OP: Wij boeken

Lunch bij Anda & Cristian die midden in de natuur een gastvrije

desgewenst graag je

12.30 uur

vliegreis met Wizz-Air.
Hoe vroeger je boekt,
hoe goedkoper de vlucht!

09.10 uur

Vertrek vanaf Eindhoven met Wizz-Air (vlucht W6 3342)

(bandbreedte ca. 50 –

12.30 uur

Aankomst Cluj Napoca (tijd is 1 uur later dan Nederland)

250 euro per persoon).

13.00 uur

Lunch met kerninformatie van de regio

15.30 uur

Vertrek naar Transilvania Retreat Center (ca. 1,5 uur rijden)

17.00 uur

Inchecken/opfrissen in pensions

18.30 uur

Diner

20.30 uur

Vrije tijd of mogelijkheid voor massage door Lili*

plek hebben gecreëerd
Bezoek aan Stana, authentiek dorp, onlangs door Hongarije

15.00 uur

onderscheiden voor haar activiteiten inzake het behoud van de
Hongaarse cultuur

Mei 2017
Learning Journey naar
IJsland. Dit land koos
voor een resoluut andere
aanpak van de crisis met
volledig herstel tot
gevolg. Ontdek het
geheim.
November 2017
Learning Journey naar
Zuid-Spanje. Innovatieve

16.30 uur

Vertrek naar pensions

18.30 uur

Lichte maaltijd rondom het kampvuur

volle coöperaties en best

20.30 uur

Vrije tijd of mogelijkheid voor massage door Lili*

practices uit de nieuwe

ondernemers, succes

Spaanse wereld. Beleef
* extra kosten voor een massage bedragen 100 lei (22,50 euro) per persoon

het zelf.

Dag 4

Dag 2

Vrijdag 14 oktober 2016

Woensdag 12 oktober 2016

09.00 uur

Ontbijt – Transilvania Retreat Center

10.00 uur

Uitchecken pensions

09.00 uur

Ontbijt – Transilvania Retreat Center

10.00 uur

Vertrek naar Rachitele

10.30 uur

10.45 uur

Natuurwandeling naar waterval ‘de bruidssluier’ (ca. 2 km)

12.30 uur

Panorama-wandeling naar Organic Art Ranch (ca. 3 km)

11.00 uur

Bezoek en rondleiding door oprichters Lars & Robyn Veraart

13.30 uur

Rondleiding door Roger en Szuzi, oprichters Organic Art Ranch

13.00 uur

Gezamenlijke lunch

18.00 uur

Diner

14.30 uur

Vertrek naar Cluj-Napoca

19.30 uur

Terugwandelen naar de auto (ca. 3 km) en terug naar pensions

15.30 uur

Stadswandeling onder leiding van lokale historicus

20.30 uur

Vrije tijd of mogelijkheid voor massage door Lili*

17.00 uur

Inchecken in het hotel

18.30 uur

Afscheidsdiner

ANNULERINGS
KOSTEN:
Tot 1 maand voor
de reis: € 250,-

Vertrek naar Provision, The Transylvania School of Self Sufficient
Living

Terugreis

Zaterdag 15 oktober 2016
07.10 uur

Vertrek vanaf Cluj Napoca met Wizz-Air (vlucht W6 3341)

08.40 uur

Aankomst Eindhoven

Van 1 maand tot
14 dagen voor de reis:
75% totale fee
voor de reis:
100% totale fee

ORGANISATIE:
new
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Klantreisbegeleiding:
Ivo Valkenburg, Willem
Vreeswijk, Lili Baumann,
Bibi Smissaert

Van 7 dagen tot 0 dagen
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MORE

KLIK HIER VOOR HET INSCHRIJFFORMULIER

Meer informatie:
06 - 519 86 955

