
 

 

JOIN THE ECOINTENTION MAGICAL MYSTERY TOUR 2019! 

Mooie Mensen,  

Met veel plezier presenteren we jullie het reisschema en de kosten van onze  ECOintention Magical 

Mystery Tour van 19.08-27.08.19 door holon 29; één van de belangrijkste energetische gebieden van 

Europa. We organiseren deze tour in het kader van Help 2 Heal Europe. www.help2healeurope.org 

Het wordt een reis langs de ECOintention projecten in Hongarije, Polen en Slowakije met culturele 

hoogtepunten, internationale ontmoetingen, meditaties, energetische waarnemingen en prachtige 

natuurwandelingen. Met je aanwezigheid draag je bij aan de heling van Europa en van jezelf.   

Wij zijn blij als je meereist. Hartelijk welkom! 

Hans Andeweg en Rijk Bols 

Dagelijkse leiding Center for ECOintention 

 

 

ECOintention Magical Mystery Tour 2019 – reisschema 

 

 

 

19.08. Aankomst in Krakau en bezoek van de 

middeleeuwse binnenstad die op de 

wereldcultuurlijst van de UNESCO staat. 

Overnachting in Hotel Domus Mater 

(PL) http://www.domusmater.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

20.08. Bezoek van het  ECOintention project in het West Beskide gebergte. Ontmoeting met de 

Poolse guardians van ECOvillage Bhrugu Aranya  en deelname aan het Agnithotra ritueel.  

 

 

 



https://eco-villages.eu/en/2018/06/22/ecovillage-bhrugu-aranya-in-poland-continuing-the-tradition-

of-agnihotra-fire/  

Overnachting in Hotel Folwark Stara Winiamnia in Mszana Dolna (PL) 

http://www.folwarkstarawiniarnia.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.08 en 22.08. We reizen door het Tatra Hooggebergte naar de centrale/krachtplek regio van Holon 

29 in Slowakije. Maken prachtige natuurwandelingen, doen energetische waarnemingen en healings 

voor Europa en onszelf. We blijven twee nachten in het Hotel Satel in Poprad (SK) om te ontspannen 

en alle indrukken te verwerken.  https://www.hotelsatel.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

23.08. Vervolgens gaat onze  Mystery Tour naar het Hongaarse Bükk Nationale Park. Je kunt dat 

vergelijken met het oerbos Fangorn uit 'In de ban van de ring'. We maken boswandelingen, doen 

energetische waarnemingen, ontmoeten de Hongaarse guardians en 's avonds proeven we in Eger de 

wijn van deze beroemde streek. Overnachting in Pension Javorkut (HU) http://www.javorkut.hu 

 

 

 

 

 

 

 

  



24.08 en 25.08. Als laatste ECOproject staat het Duna Ipoly Nationale Park bij Budapest op het 

programma. De Donau stroomt er doorheen. Je vindt er de oude koningsstad Visegrad en Dobogoko, 

dat volgens de Dalai Lama één van de krachtigste Aardepunten is. We gaan er met elkaar op uit, 

maar je hebt ook tijd om zelf rond te kijken. We blijven twee nachten in Hotel Platan Panzio in Dobo 

Goko (HU) http://www.platanpanzio.hu/ 

 

 

 

 

 

 

 

26.08 We eindigen onze Magical Mystery Tour in Budapest met een stadsbezichtiging en een bezoek 

aan een Turks badhuis om even stoom af te blazen, voordat iedereen na een heerlijk afscheidsdiner 

de volgende dag weer naar huis gaat. Overnachting in Hotel Villa Korda in Budapest 

(HU) http://www.villakorda.hu 

 

 

 

 

 

 

27.08 We nemen afscheid van iedereen in de ECOintention Magicial Mystery Tour en je vliegt terug 

naar huis van Budapest International Airport 

Kosten 

De kosten zijn inclusief overnachting in 3-sterren hotels, ontbijt, lunch en dinner, transport, entrees 

en aktiviteiten door de reisleiding zoals meditaties, healings, wandelingen, rondleidingen en 

workshops. Exclusief heenreis naar het hotel in Krakau en terugreis van het hotel in Budapest, reis- 

en ziektekosten verzekering tijdens het verblijf, drankjes en andere persoonlijke uitgaven.  

• Overnachting in een twee persoonskamer € 1.195 per persoon 

• In een eenpersoonskamer €1.295 per persoon. 

 

 

 



Boek zelf je heenvlucht naar International Airport Krakau Balice en je retourvlucht van International 

Airport Budapest. Dit is ongeveer €80,- per vlucht. Vervoer per taxi van de luchthaven naar het hotel 

is ongeveer €20,- per rit. 

Een belangrijk doel van de reis is de internationale ontmoeting met deelnemers uit Hongarije, 

Slowakije en Polen. Zij hebben een ander budget. Om hun deelname mogelijk te maken, is er in de 

reiskosten een sponsoring van €200,- opgenomen voor deelnemers uit deze landen. 

ECOintention Practitioners die actief zijn in Project Europe Energetics krijgen een korting van €100,- 

op de totale kosten. 

Ga voor inschrijving naar: https://www.ecointention.com/inschrijfformulieren/index.htm 

Vragen? Bel +31-641840555 of mail info@ecointention.com 

Meer informatie? Zie www.help2healeurope.org 

 


