
 

The Travel Club   |  Sjoukje Hilarides   |  Dijkgraaf 132 1689WH Zwaag  |  tel. 06-30173822 

  
 

 

Spirituele reis Bosnië  ~  Namasté  

Profound Truth Retreat  
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Periode :  23-27 april 2020  
 
Vliegschema :     
3 september Amsterdam-Sarajevo via Belgrado of Wenen 10:10-14:55 uur 
7 september Sarajevo-Amsterdam via Belgrado of Wenen 15:15- 20:20 uur 

                                   

 
Bosnië… 
Een land dat bij velen nog beelden oproept van een bloedige Balkanoorlog…onveilig. 
Dit is gelukkig verleden tijd. Bosnië is een schitterend land, heel groen, met bergen en 
meren, schitterende pittoreske oude stadjes en supervriendelijke mensen. Ik neem je mee 
naar de Vallei van de piramides. Deze vijf piramides zijn pas in 2005 ontdekt. Nu nog 
rustig, maar dit duurt niet lang meer. Nu is de tijd om te gaan. 
Mediteer op de verfijnde energie van de piramide van de zon en in het ondergrondse 
tunnelstelsel met hoge frequentie. Er is bewezen dat je energie in je chakra’s hoger is na 
het bezoek van de tunnels. Mensen komen hier voor genezing. 
We bezoeken de oude steden Mostar en Poĉitelj, zodat je ook wat van het land ziet.  
 
Maar dat niet alleen…. 
We gaan op innerlijke reis. De reis van Profound Truth. De hoogst mogelijke waarheid en 
de enige waarheid die je kunt voelen. Ik breng je terug naar je Godskracht, naar wie je 
werkelijk bent met mooie en inspirerende workshops. Daarbij mag je alle dagen eindeloos 
putten uit mijn spirituele schatkist. Een schatkist vol met holistische, metafysische en 
paranormale kennis en ervaring. We genieten van het mooie, onbekende, maar oh zo 
gastvrije Bosnië. 
Het wordt onvergetelijk! 
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Programma:  
3 september vertrek Amsterdam-Belgrado- Sarajevo met Air Serbia of via Wenen. 
Als de hitte van de zomer uit Visoko is verdwenen en de nazomer is aangebroken, maken 
wij onze tweede reis  dit jaar naar Bosnië. We vliegen via Belgrado of Wenen naar 
Sarajevo. Transfer naar Visoko. Inchecken in accommodatie, dit zijn ruime 3-persoons 
kamers met douche en toilet en koffie/thee-zet faciliteiten vlakbij de tunnel en de piramide 
van de zon. Je verblijft met max. 2 personen op een kamer. We gaan meteen de piramide 
van de zon bezoeken. Hier mediteren we en voelen we de hoge vibratie (Boviswaarde = 
50.000) van de Piramide van de Zon. We drinken een drankje bij Amira, die een klein 
caféetje heeft aan de Piramide. Zonsondergangswandeling terug naar de accommodatie. 
Avondeten in de accommodatie (€ 10, ter plaatse te voldoen). Dit is de traditionele 
huisgemaakte Bosnische keuken. 
 
4 september  
07:30 uur Ochtendmeditatie & workshop Wie je werkelijk bent. 
08:30 uur Ontbijt 
Om 10:00 uur starten we onze dagtour met de beste gids van Visoko naar alle mooie 
plekken in de omgeving. 
Aan het eind van de middag bezoeken we de tunnels en hier mediteren we. 
20:00 uur avondeten in accommodatie (€ 10, ter plaatse te voldoen). 
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5 september 
07:30 uur Ochtendmeditatie  
08:00 uur Ontbijt 
Uitstapje naar het mooie Mostar, een levend schilderij (lange rit per minibus).  
Rondleiding met Ira door het Oriëntaalse Mostar, daarna vrije tijd. Na Mostar bezoeken we 
het pittoreske oude stadje Poĉitelj. Tijdens dit uitstapje vraag ik je om je ogen te openen 
voor alle mogelijke synchroniteiten die op je pad komen. Daarna terug naar Visoko.  
Avond: rust. 
 

 
 

26 april 
07:30 uur Ochtendmeditatie & workshop ’Word een master in het manifesteren’. 
09:00 uur Ontbijt 
10:00 uur Vandaag maken we een schitterende wandeling in de omgeving. Tijdens de 
wandeling zijn er rustmomenten en diverse oefeningen in het trainen van jouw mindset. 
Indien het weer wat minder is, kunnen we eventueel besluiten om met de bus een dagje 
naar Sarajevo te gaan. 
 

 
Foto: Haris Delibaṧiĉ 
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7 september 
08:00 uur ochendmeditatie 
08:30 uur ontbijt 
09:00 uur laatste bezoek tunnels 
12:30 uur Transfer Visoko- Sarajevo luchthaven 
vertrek Sarajevo Amsterdam via Belgrado of Wenen 
 
Reis prijsoverzicht:  
 
Inclusief 
Vliegreis inclusief 1 tas handbagage (max. 8 kilo, 55 x 40x23 3cm, reis dus licht)  
Programma volgens beschrijving  
Verblijf met twee personen per kamer in gedeelde ruime gedeelde 3-persoonskamer in 
prima Bosnische accommodatie o.b.v. logies & Bosnisch ontbijt. 
Alle transfers en twee dagexcursies. 
Programma met Ira (workshops, meditaties) Ira is een ervaren reisleidster, tijdens de reis 
24 uur p.d. beschikbaar in geval van nood en zeer bereisd. Goed bekend in Bosnië en 
spreekt redelijk de Bosnische taal (heel handig). 
 
Op deze reis zijn de ANVR/SGR-reisvoorwaarden van toepassing. 
 
prijs      per persoon    € 735,- 
vroegboekprijs t/m 30 april 2020      € 699,- 
 
Exclusief  
Calamiteitenfonds  € 2,50 
entreegelden   € 2,50 per keer (tunnel) 
lokale taxi’s   ca. € 2,50 p.p.p.d. 
extra ingecheckte bagage € 50 p.p. 
Persoonlijke uitgaven, koffietjes, theetjes en wijntjes hier en daar. 
Fooien ter plaatse voor gids, restaurant etc. 
Lunch en diner (ca. 15 euro per dag) 
Reis- en annuleringsverzekering 
 
De prijs is onder voorbehoud van tariefwijzigingen en boekingsvoorwaarden van de 
luchtvaarmaatschappij. 
Boek dus op tijd. Er kunnen maximaal 7 mensen mee voor deze eerste reis. 
   
 
Meenemen: warm vest of meditatiedeken voor meditatie in de 
avond of in de tunnels. Gympies of wandelschoenen. 
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BELANGRIJK 
 
Bosnië is heuvel/bergachtig. Het is belangrijk dat je goed ter been bent. De accommodatie 
ligt middenin de natuur, vlakbij de piramide van de Zon. Er is niets in de buurt. We lopen 
veel. Trek lekkere gympies aan (bergschoenen niet nodig). 
 
Reserveren geschiedt volgens ANVR Reisvoorwaarden bij Sjoukje Hilarides/ The Travel 
Club. Contactgegevens in deze brochure. 
 
Voor meer vragen, neem even contact op met Ira via 070-3698766. 


