Programma spirituele retraite Bosnische Piramide van de Zon
Bosnië 24-september- 1 oktober 2022
Begeleiding door gids en therapeute Ira Nagel samen met
hypnotherapeut, astroloog en Familie Opsteller Peter den Haring

24 september
Aankomst luchthaven Sarajevo en transfer naar Visoko.
Welkomstdiner in onze accommodatie in de natuur.
Dit programma is zo vrij als jij maar wilt. Als je niet met de groep mee wil
om wat voor reden ook, dan kun je rustig een dag vrij besteden.

25 september
Stevig Bosnisch ontbijt, ochtendwandeling naar de piramide van de Zon
(wandelschoenen nodig).
Uitleg over Bosnische piramides door Ira (5 piramides in totaal) .
Meditatie op de piramide van de zon, we verbinden ons met de energie.
Middag: lokaal eten naar eigen belangstelling bij de Ravne Tunnels,
daarna rondleiding door de Ravne tunnels. Onder de Bosnische vallei van
de piramides bevindt zich namelijk een fascinerend complex netwerk van
doorgangen, kruispunten, kamers en ondergrondse waterreservoirs.
Eind van de middag: met Peter bij de accommodatie Trancereizen- Op
zoek naar talenten en liefdes uit vorige levens.
Bosnisch diner in de accommodatie.

26 september
Stevig Bosnisch ontbijt. Familie Opstelling met Peter bij accommodatie of
ergens in de natuur.
Bezoek Tumulus en de Piramide van de Maan (op ca. 5 km)- Uitleg
Tumulus en meditatie op Tumulus.
Vrije tijd om te reflecteren of te schrijven.
Bosnisch diner in accommodatie.

27 september
Stevig Bosnisch ontbijt. 10:00 Vertrek naar de mysterieuze Obelisk in het
bos bij het dorp Bakici (50 km) Uitleg van Ira en bezoek aan de
prachtige grotten van Bijambare. Jas meenemen, het is extreem koud in
deze grotten.
17:00 uur terug in accommodatie, rust.
20:00 uur Bosnisch diner in accommodatie.

28 september
Stevig Bosnisch ontbijt . 10:00 uur vertrek naar de thermale baden van
Ticici.
11:-00-14:00 uur baden
16:00 uur karmische astrologie met Peter en individuele sessies.
Bosnisch diner.

29 september
Stevig Bosnisch ontbijt. Wandeling naar de piramide van de zon.
We absorberen deze energie nog eens. Koffiepauze bij de piramide van de
zon.
15:00 uur Thee en Bosnische koekjes bij Ira thuis.
Levenskwesties vragen aan Ira/Peter en mindset workshop met Ira.
Bosnisch diner.
30 september
Stevig Bosnisch ontbijt
Bezoek aan het Ravne Park met Green Chyrstal Pyramid en Orgone kamer
(Uitleg Ira).
Middag ter vrije besteding, als je wil kjen je nog eens mediteren in de
helende Ravne tunnels. Eventueel nog een Familie Opstelling.
Afscheidsdiner in de accommodatie.
1 oktober
Stevig Bosnisch ontbijt. Dan transfer naar Sarajevo . Terugvlucht naar
Nederland.
Op dit moment is een allergeen rapid test een vereiste (heen en terug).
Hopelijk tegen die tijd niet meer. Vegetarisch eten is erg moeilijk in ons
Bosnische onderkomen en in heel Bosnië trouwens. Veel gerechten zijn
met dierlijke producten. Neem weinig bagage mee (wel zwemkleding), bij
voorkeur een cabine-rolkoffer. Die moet je wel bijboeken want de in de
vliegtuigcabine is slechts een computertas gratis toegestaan.
De retourvliegreis met Wizz Air (vanaf Eindhoven) kost je zo’n € 250 (met
bagage).

Het all-in landarrangement (slapen, eten, vervoer en workshops) zelf kost
je € 1000.
INCLUSIEF
-7 nachten o.b.v. gedeelde tweepersoonskamer met stevig Bosnisch ontbijt en
avondmaal (het eten is heerlijk in Bosnië!)
. De accommodatie is gelegen in de natuur en is zonder Wifi
(je kan een extra bundeltje kopen als je toch internet wil hebben via je
provider).
-transfer van/naar de luchthaven indien je de vljecht hebt met WizzAir
-begeleiding en programma met Peter en Ira
-entreegelden
EXCLUSIE
-vliegreis Eindhoven-Sarajevo-Eindhoven
-lunch/snacks/koffietjes/drankjes tussendoor-reis- en annuleringsverzekering en
evt. antigeen – test (mits dit nog vereist is)
-uitgaven van persoonlijke aard
Praktische informatie
- wij kijken naar de groepssamenstelling en verdeling mannen/vrouwen i.v.m.
gedeelde 2-persoonskamers.
-Er zijn geen 1-persoonskamers beschikbaar.
-neem goede wandelschoenen mee
-goed ter been zijn is noodzakelijk, je bent in heuvelachtig gebied.

Boekingsvoorwaarden voor deze reis
-je bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van annuleringsverzekering voor
deze retraite. Een reisverzekering is verplicht voor deelname aan deze reis.
- Je bent zelf verantwoordelijk voor de juiste reisdocumenten. Een paspoort moet
bij binnenkomst in Bosnië nog minimaal drie maanden geldig zijn, anders wordt
er geen toegang verleend. Controleer dit goed voor vertrek!
- Wij bemiddelen enkel bij het landprogramma in Bosnië en kunnen geen zorg
dragen voor de reis van- en naar Bosnië. Wij bieden daarom geen complete
pakketreis aan.
-Men neemt deel aan deze reis op eigen verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijk
letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid
als gevolg van gebeurtenissen in het algemeen en/of het vervoer tijdens de reis.
Wij bemiddelen alleen in de diensten tussen jou en de lokale aanbieders in
Bosnië.
Het zelf afsluiten van een reisverzekering stellen wij dan ook verplicht om deel te
kunnen nemen aan de reis, zodat je altijd een beroep kunt doen op je
reisverzekering.
-Door je aanmelding komt er een overeenkomst tussen je en ons tot stand.
Binnen 5 kalenderdagen na je aanmelding ontvangt je per mail een
boekingsbevestiging. JE heeft het recht om je boeking zonder opgaaf van
redenen kosteloos te annuleren binnen 5 kalenderdagen na de
boekingsbevestiging, waarbij de dag van de boekingsbevestiging als eerste dag
wordt beschojed.
Na deze termijn van 5 kalenderdagen is de reisovereenkomst bindend tussen je
en ons en ontvangt je een factuur.
Het recht op kosteloze annulering van boeking vervalt echter wanneer de
boeking binnen 15 kalenderdagen voor de reisdatum plaatsvindt.
Leeftijd.
Alleen boekingen van personen van 18 jaar of ouder worden in behandeling
genomen.
Prijzen
De prijzen van onze reizen kunnen veranderen in verband met gestegen kosten
van –bijvoorbeeld- accommodaties, brandstofkosten. Als de prijs voor een reis
daalt nadat je die reis geboekt heeft, kun je daaraan geen rechten ontlenen.
Minimum deelname.
Voor deze retraite geldt een minimum aantal deelnemers van acht personen en
een maximum van tien personen. Onder de acht personen kan de reis niet
worden uitgevoerd en ontvang je je aanbetaalde bedrag terug.

Betaling en betalingstermijn
Zonder vliegreis.
Bij aanmelding wordt om een aanbetaling van 250 euro gevraagd. Na ontvangst
van dit bedrag is deelname gegarandeerd en bindend.
Volledige betaling.
De volledige reissom van de reis moet altijd uiterlijk 40 kalenderdagen vóór
je vertrek aan ons zijn betaald. Is de periode tussen boeking en reisdatum korter
dan 40 kalenderdagen, dan is geen aanbetaling van toepassing. In dat geval
moet de volledige reissom direct bij boeking aan ons worden betaald.
Annuleren van de reis
Annuleringskosten. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor je je reis wilt
annuleren. Dit is mogelijk; echter hier zijn wel kosten aan verbonden.
Bij annulering wordt geen restitutie verleend van de kosten die je gemaakt hebt
voor het vliegticket of de aanbetaling van 250 euro. Dit in verband met reeds
gemaakte kosten zoals voor administratieve verwerking, reeds geboekte
contracten met plaatselijke dienstverleners.
Verder brengen wij bij annulering de volgende kosten in rekening:
35 tot 30 dagen voor vertrek 15% van de reissom (minus de kosten van
aanbetaling van 250 euro).
30 tot 15 dagen voor vertrek 30% van de reissom (minus kosten van
aanbetaling van 250 euro).;
15-10 dagen voor vertrek, 50% van de reissom (minus kosten van de
aanbetaling van 250 euro ).;
10 tot 5 dagen 75% van de reissom (minus kosten van de aanbetaling van 250
euro) en
vanaf 5 dagen tot en met de dag voor de vertrekdatum 90% van de reissom.
Annulering op de dag van vertrek: 100% van de reissom.
Annuleringsverzekering
Deelnemers wordt sterk aangeraden om zelf een annuleringsverzekering af te
sljeiten. Een annuleringsverzekering biedt bijvoorbeeld uitkomst bij een
eventueel gedwongen afzegging of voortijdige afbreking van de reis.
Plaatsvervanger.
Het is mogelijk om iemand anders dan jezelf deel te laten nemen aan de reis.
Dit kan tot een week (7 kalenderdagen) voor aanvang van de reis.
Verlenging van je reis.
Indien je tijdens je reis je verblijf wilt verlengen,verkorten of veranderen zijn de
kosten daarvan voor je eigen rekening. De transfer van of naar de luchthaven
komt dan te vervallen. Te denken valt hierbij onder meer aan kosten voor
vervoer, accommodatie, vliegtickets. Ook als je door omstandigheden je reis
eerder dan verwacht moet afbreken, dien je zelf een nieje vliegticket te boeken
en te betalen. Wij raden je daarom aan bij boeking een annuleringsverzekering
te sluiten voor onverwachte omstandigheden waarvoor je je reis zou moeten
afbreken.

Medicatie en ziektekosten
Bekijk van tevoren naar de dekking van je ziektekostenverzekering in het land
van bestemming.
Neem je zorgverzekeringspapieren/pasje mee op reis. Voor Bosnië is het
belangrijk een werelddekking te nemen, omdat dit geen EU-land is.
Wanneer je medicijnen meeneemt op reis, dan doet je er verstandig aan deze in
de handbagage te vervoeren. Vraag aan je apotheek om een (gratis)
medicijnenpaspoort en neem dit mee. Het kan ook zijn dat je een medische
verklaring nodig hebt, zie voor informatie hierover.

Aanmelden voor deze reis
per e-mail: info@namastecafe.nl
Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.
Als alles lukt met de groepssamenstelling, ontvang je binnen enkele
dagen een bevestiging en met je bevestiging ontvang je een betaallink.
Je ontvangt dan automatisch een factuur van je aanbetaling.
De restantfactuur ontvang je tijdig.

Vlucht boeken
Hoe eerder je je vlucht boekt, hoe beter natuurlijk, echter zorg dat je
een flexibele optie neemt met annuleringsmogelijkheid, of
omboekingsmogelijkheid mocht de reis onverhoopt niet het gewenste
aantal deelnemers hebben.
Wij hopen z.s.m. doch uiterlijk 1 juni definitief te weten of de reis door
kan gaan.

