
Biodanza en Massage Wellness vakantie Hongarije 
"Terug naar de natuur" 
Met Monique en Peter 

 

 
  

We nodigen je uit met ons mee te gaan naar een heerlijke plek in Hongarije. 

We worden verwelkomd op het landgoed van Hans en Gina, 

onze Biodanza vrienden die geëmigreerd zijn naar Hongarije en daar een  

prachtig centrum zijn gestart. 

 

Hans: "We zijn op zoek gegaan naar de plek waar we een centrum konden opzetten 

waar mensen dichter bij de natuur en hun eigen natuur kunnen komen. 

Vanaf de eerste dag wisten we dat we hier moesten zijn. 

Nagyváty, een klein dorpje op het platteland 

midden in de natuur en met het Meckseck gebergte op een half uur rijden" 

 

Wij bieden je een week met Biodanza, wellness in de ruime betekenis, 

dans, massage, goede voeding, wandelingen, thermale baden, rust, 

wijnproeverij, samenzijn in verbinding. 

De groepsgrootte is maximaal 12 deelnemers. 

 



Dicht bij de natuur: 
Wij verblijven op het landgoed van  

Hans en Gina. Zij verzorgen de accomodatie en alle maaltijden. 

 

Data: 
Aankomst: vrijdag 25 mei 2018 

Vertrek: vrijdag 1 juni 2018 

 

Investering: € 695,00 per persoon 

Dit is inclusief: 
- Volpension (overnachtingen en alle maaltijden)                  

- Biodanza workshop (vivencia's van dans en massage afgewisseld)   

- Bezoek aan kuuroord   

- Wandeling met picknick 

- Restaurant in Szigetvar 

- Wijnproeverij en maaltijd bij Rob en Szusanne in het dorp 

  

Exclusief: 
- Vlucht naar Budapest - retour vanaf Charleroi vanaf € 107,00 

- Vervoer van Budapest naar accomodatie in overleg. 

- Huurauto ter plaatse (samen delen in overleg). 

- Reizen met eigen auto is ook mogelijk. 

Graag bieden wij hulp bij het organiseren van de (gezamenlijke) reis. 

  

Boeken door: 
Een aanbetaling van € 150,00, over te maken om je te verzekeren van een plek (geen restitutie 

mogelijk).  

Restant bedrag over te maken vóór 20 april 2018 

Bank: NL21 RABO 0136278566 tnv M.M.C paffen en/of P.J. Mulder te Elsloo - BIC: RABONL2U  

  

We heten je van harte welkom 

Monique en Peter, 

met medewerking van Hans en Gina. 

  

 
  

  
Informatie en opgave: 

Monique: 06-50417986 

Peter: 06-20211515 

info@biodanzalimburg.nl 

mailto:info@biodanzalimburg.nl


www.biodanzalimburg.nl 

 

http://biodanzalimburg.nl/Biodanza-en-Massage-Wellness-vakantie-2018/index.php/

