
 

DOWN TO EARTH 
6-DAAGSE BEZINNINGSREIS NAAR MAROKKO 

6 t/m 12 oktober 2019 
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wandelingen, reflectie, gesprekken, tijd voor en met jezelf 

De prachtige natuur rondom Salama Ayurveda vormt 

de ideale omgeving voor bezinning. Zonder “moeten” 

en prikkels is daar  alle ruimte om stil te staan bij jouw 

(levens) vragen en verlangens.  We verblijven deze 

week in het nationale Park Toubkal, in het 

kleinschalige resort Salama Ayurveda, zo’n drie 

kwartier rijden van Marrakech. 

In deze oase van rust wordt helder wat er in je leeft en 

wat er echt belangrijk is in jouw leven. Allerlei  

persoonlijke thema’s en vragen kunnen aan de orde 

komen en er is veel ruimte om te mijmeren  op een van 

de heerlijke plekjes in de tuin, bij het zwembad of  in je 

hangmat bij het riviertje.  

Yoga, meditatie en inspiratiewandelingen maken deel 

uit van het programma.  In (groeps)gesprekken maken 

we gebruik van elkaars ervaringen en wijsheid. 

Soms hebben we het gevoel dat we geleefd worden 

door onze agenda. Stressniveau, werkdruk en 

verwachtingen zijn hoog. Ons hoofd is overvol en  we 

verlangen er naar meer te leven vanuit onze eigen 

waarden. In deze week gaan we in de prachtige 

natuur van Marokko volledig ‘down to earth’. Je 

wordt begeleid door twee ervaren coaches die je 

bijstaan in de reis naar jouw eigen wijsheid. 

“Zittend bij de waterval zag 
ik wat ik los te laten had en 
waar ik echt naar verlangde.”    

We genieten van  uitgebalanceerde en gezonde voeding, 

rijk aan smaak en kleur. Er is gelegenheid om je volgens 

Marokkaanse traditie in de hammam te laten reinigen en 

ontspannende massages te ondergaan. Aan het einde 

van de week ben je volledig  ontspannen en opgeladen. 

Je hebt waardevolle inzichten gekregen om nieuwe 

stappen te zetten in je leven.  

 



 

PRAKTISCHE INFORMATIE  

LOCATIE  Marokko, in de bergen van het nationale Park Toubkal  

DATA  zondag 6 t/m zaterdag 12 oktober 2019 

PRIJS € 1295,= excl btw en vlucht. Vroegboekprijs vóór 1 mei: € 1195,= 

VLUCHT (zelf te boeken en niet inbegrepen): wij raden je aan de vlucht zo snel mogelijk te 

boeken en ons de vluchttijden door te geven. Tip: Transavia en Easyjet vliegen vanaf Eindhoven 

en Amsterdam naar Marrakech. Je boekt al een retourticket vanaf  ca € 200,=.   

INBEGREPEN 

• transfers van en naar het vliegveld van Marrakech; 

• 6  overnachtingen in Salama Ayurveda. Je verblijft hier in een 2-persoonskamer, verblijf in 

1-persoonskamer is – indien beschikbaar - mogelijk op aanvraag (toeslag € 135). Meer 

informatie: www.salamaayurveda.com ; 

• vol pension: we genieten van uitgebalanceerde en biologische voeding en drankjes met 

panoramische uitzichten op bergen of bij het stromende riviertje; 

• yoga, inspiratiewandelingen en een ontspannende hamam-behandeling.  

• excursie naar Marrakech op vrijdag 11 oktober; 

• begeleiding door twee ervaren coaches. 

NIET INBEGREPEN 

Vlucht (zie boven), toeslag 1-persoonskamer (€ 135), massages, uitgaven van persoonlijke aard 

in Marrakech. 

INSCHRIJVEN via dit formulier.  

 

PROGRAMMA 

Zondag 6 oktober 

vlucht naar Marrakech 

transfer naar het Nationale Park Toubkal 

verblijf in Salama Ayurveda 

 

Vrijdag 11 oktober 

excursie naar Marrakeech 

 

Zaterdag 12 oktober 

transfer naar de luchthaven en terugreis naar 

Nederland 

 

   



 

 

 

Ik coach al sinds lange tijd individuen, leidinggevenden 
en teams en ik begeleid bezinningsreizen. In deze reis 
wil ik graag steunend zijn aan jouw weg om (nog) dichter 
bij jezelf te leven.  

De stilte, de natuur en gesprekken helpen om inzichten 
en antwoorden te krijgen op je vragen. Op deze plek heb 
ik dat zelf ook zo ervaren.. het was magisch. 

Meer weten over mij? Kijk op LinkedIn of op: 

www.marijnjansen.com 

 06 – 24 66 42 94    marijn@marijnjansen.com 

 

Als coach zet ik aan tot beweging en daarnaast werk ik 
met hart en ziel voor goede doelen. Ik begeleid jou 
tijdens deze reis graag om diepere lagen bij jezelf te 
verkennen en waardevolle inzichten te krijgen. Zelf heb 
ik ervaren dat je tijdens een retraite, zonder prikkels en 
afleiding, veel kracht en inspiratie kunt opdoen.  

Ik ben gefascineerd door stilte, en schreef eind 2016 het 
boek “Wat stilte met je doet” over de kracht van retraites.  

www.in-volved.nl  

 06 – 46 42 84 22    petra.vanrijn@live.nl 

MARIJN JANSEN PETRA VAN RIJN 

Marijn en Petra werden geïnspireerd door de film Down to Earth. 

“Zoek verbinding met je bron” zegt een stamoudste in deze film. “ 

Wij mensen onderscheiden ons door onze dromen en visioenen. Wij kunnen geloven, 
vertrouwen en van daaruit creëren. Daar hebben we geen boek bij nodig. Het is de 

gave waarover we als mens van nature beschikken en die we vaak te weinig 
gebruiken.” 

Tijdens deze bezinningsreis gaan we terug naar deze gave. 

Terug naar onze bron. 


