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Griekenlandreis Epidavros 24 april – 1 mei 2020 
 

Happiness & Harmony 
 

Geef jezelf een groots cadeau: verbind je in het unieke en landschap van Epidavros 
volledig met jezelf en alles wat er is. De natuur van Epidavros zal je omarmen en al jouw 
zintuigen harmoniseren. 

 

Het thema van deze Griekenlandreis is Happiness & Harmony. Een prachtig thema om uit 
te werken tijdens de dagelijkse HeartConnection training, sessies, wandelingen, 
gesprekken, etentjes, excursies en in het verwarmde zwembad.  

 

Je gaat vol wijsheid, inspiratie en vrolijke, krachtige, heldere en gezonde energie weer 
naar Nederland! Opgeladen en gevuld met geluk. Dit is met geen woorden te beschrijven. 
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Privéterrein  

We verblijven op een privéterrein van 400 hectare met vele paden. In dit adembenemend 
landschap kun je eindeloos wandelen tussen de wilde bloemen, langs de paarden, 
veulens, schapen, konijnen, eenden, vogels, enzovoort.   

 

 

Krachtplek Epidavros 

De villa waar we logeren, staat midden in de natuur, met uitzicht op de bergen en het 
zuiverende eigen bronwater. Deze wonderbaarlijk mooie natuurplek geeft je alle 
mogelijkheid om jezelf op te laden.  

 

 

 

Eeuwenoude olijfboom 

Op het privéterrein vind je ook één van de oudste 
olijfbomen ter wereld, van zo’n 2500 jaar oud. Een 
bijzondere plek om volledige stilte te ervaren. 
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Training HeartConnection - Thema Happiness & Harmony 

Deze week kun je werken aan je gezondheid, je toekomst, een levensvraagstuk, 
een overtuiging die je dagelijks blokkeert of andere uitdagingen. Met de 
holistische benadering van HeartConnection kijken we naar welke gevolgen dit 
heeft voor je gezondheid, het  biologische programma in je lichaam, geest, 
patronen, enzovoort. Onze Griekenlandreis wordt afgestemd op de groep. 

 

HeartConnection filosofie 

Elke dag werken we bepaalde vragen uit met de HeartConnection filosofie. Dit 
kunnen persoonlijke, algemene, levensvragen zijn. Wil je uitleg over een bepaalde 
ziekte of klacht, kijk dan eerst op de website bij Ervaringsverhalen voor uitleg. 

 

Training HeartConnection Happiness Harmony – HHH (**) 

HeartConnection geeft je gereedschap om naar binnen te gaan, om te voelen en 
erachter te komen welk gevoel er achter jouw verhaal zit. HeartConnection is 
verbinding met jezelf. Tijdens de reis kunnen er emoties, patronen, herinneringen 
loskomen. Elke trigger en ieder ongemakkelijk gevoel is een uitnodiging om naar 
binnen te gaan en te voelen. Dit betekent dat je in je vrije tijd met je groepje of 
iemand van de groep je thema verder uitwerkt, lekker gaat zwemmen, floaten, 
schrijven, wandelen, mediteren bij de olijfboom, enzovoort. Je ontmoet wat je 
ontmoet.  

Elke vorm van afleiding buiten jezelf, waaronder massages en/of readings, 
worden tijdens deze week niet aangeboden. 

 

Verbinden-Versmelten-Loslaten (VVL) 

Elke dag starten we met de oefening Verbinden-Versmelten-Loslaten (VVL). Een 
magisch mooie oefening die veel situaties in jouw leven duidelijkheid geeft. Na 
VVL voel je je weer opgelucht, blijer en gelukkiger.  

 

Voorwaarde deelname  

• Je	hebt	een	Eendaagse	gevolgd	
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Programma (*)   Griekenlandreis 24 april – 1 mei 2020 

Vrijdag 24 april  Aankomst Eindhoven –Athene – Epidavros  

Zaterdag 25 april  Training, middagwandeling & oude olijfboom 

Zondag 26 april   Training, Methena zwavelbad en vulkaanwandeling 

Maandag 27 april   Training, middag HHH (**) 

Dinsdag 28 april   Training, middagwandeling en diner in Epidavros 

Woensdag 29 april   Training, middag HHH  

Donderdag 30 april  Excursie Nafplion 

Vrijdag 1 mei   Vertrek Athene-Eindhoven 

(*) Programma is onder voorbehoud 
(**) HHH = HeartConnection Happiness Harmony: schrijven, stilte, wandelen, zwemmen, enzovoort. 

 

Reisprijs € 1.497,00 

Inclusief: training, logies, excursies, ontbijt, lunch, diner, thee/koffie, verwarmd 
zwembad, twee handdoeken (kamer en zwembad), zuiverend bronwater, 
transport 

Exclusief: ticket, alcohol (liever niet) en drankjes bij uiteten 

 

Je boekt zelf je ticket Eindhoven-Athene-Eindhoven bij Transavia.  

Transavia tijden: Eindhoven-Athene (HV6709) 
Vrijdag 24 april 07.45 uur - 11.50 uur 
 
Transavia tijden: Athene-Eindhoven (HV6710) 
Vrijdag 1 mei 12.35-14.55 uur 
 

Mocht je een ander vlucht boeken, zorg zelf voor transport naar Epidavros. 

 

Huur auto  

Vanaf Athene is het 1,5 uur rijden naar Epidavros. We rijden hier naartoe met 
huurauto’s.  Per viertal wordt er een auto gehuurd. De bestuurder ontvangt €100,-
korting op de reisprijs. Als je kunt/wilt rijden, neem dan contact met mij op. 
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Kamers 

Onze villa beschikt over zeven twee- en twee driepersoonskamers. Je kunt 
aangeven met wie je op de kamer wilt. 

 

 

 

Griekenland Epidavros 24 april – 1 mei 2020 

Een ware reis in jezelf. 

Elke dag ontvang je inzichten en groei in bewustzijn. 

Samen-zijn geeft je een enorme bust in  

Vertrouwen en ondersteuning. 

 Opgeladen, vol energie, inspiratie en 

Met veel geluk ga je weer naar huis! 

 

 

 

 

 

Epidavros en omgeving 

Epidavros, op het vasteland van Griekenland, kent een indrukwekkende 
geschiedenis van vruchtbaarheid, ontwikkeling, geld, macht, spiritualiteit, oorlog 
en natuurlijk mystieke mythologie. 
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Methena – Een schiereiland in het noordoosten van de Peloponnesos. Methana 
betekent ‘vulkaan’ in het Griekse. Verspreid over het schiereilandje liggen 
meerder kraters te rusten. De hot springs van Methana liggen iets ten zuiden van 
het stadje. Het fraaie gebouw van de thermische spa stamt uit 1930. De ‘Baths of 
Pausanias’ in het noordoosten zijn één van de beroemdste thermische baden van 
Methana.  

 

  

Korinthe – Deze  plaats werd voor het eerst bewoond in 
de neolithische periode (6500-3250 voor Christus). Het 
ligt aan de noordelijke voet van de heuvel van 
Acrocorinth op de plaats van de hedendaagse 
agglomeratie, Ancient Corinth. De plaats was al in de 
oudheid geliefd vanwege de vruchtbare grond, maar 
vooral ook dankzij de strategische ligging op de kruising van 
landroutes van het Balkan-schiereiland van Aimos en het 
vasteland van Griekenland richting de Peloponnesos en 
waterwegen in de westelijke Middellandse Zee. 

 
 

  

 

   

 

 

Nafplion, de oude Griekse hoofdstad - In het oosten van de Peloponnesos ligt 
de eerste hoofdstad van het tussen 1829 en 1834 bevrijde Griekenland: Nafplion 
of Nauplion. Nadat Nafplion in handen was van onder andere de Venetianen en 
Turken, werd het in 1829 onafhankelijk. De eerste koning, Otto van Beieren, 
maakte Athene later tot hoofdstad. Vanuit Nafplion kon men vroeger de 
Peloponnesos controleren.  Een wereld van verschil met de huidige Griekse 
hoofdstad Athene. Nafplion is erg gemoedelijk, in het voorjaar hangt het er vol 
met bloemen, er is een klein kiezelstrand en een lange boulevard met veel 
terrasjes. Op een rots  en een kasteel op een rots.  

Het kasteel van Palamidi	ligt op een hoge heuvel ten oosten van Acronauplia, 
die voor het eerst werd versterkt door de Venetianen tijdens de tweede 
Venetiaanse bezetting van het gebied (1686-1715). Het is een typisch barok fort, 
gebaseerd op de plannen van de ingenieurs Giaxich en Lasalle. In 1715 werd het 
veroverd door de Turken en bleef onder hun controle tot 1822, toen het werd 
bevrijd door de Grieken.  

	


