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PRAKTISCH
Van 18 tot 24 augustus 2018

Verblĳf

In het typische dorpje Nagydobsza dat gelegen is in
Baranya, de mooie provincie in Zuid-West Hongarije, op een
boogscheut van de Kroatische grens bouwen we aan een
Singing Village.

U logeert in een ruime, authentieke en zeer sfeervolle
vakantieboerderij met groot zwembad, prachtig terras en
grote tuin. Er zijn vijf kamers en drie badkamers. De
bedden zijn opgemaakt en er is een aantal handdoeken en
keukentextiel. In huis wordt niet gerookt.

Het landschap is gevarieerd; vlak, heuvelachtig, mooie
vergezichten, ruimte, veel bossen en veel (vis)meren, er zijn
veel verschillende vogels en wild.
Het klimaat is Mediterraan (ligt op de hoogte van Venetië).
Vele zonuren garanderen een heerlijke vakantie in
Hongarije!
In Szigetvár en Barcs, beide plaatsen binnen 20 minuten te
bereiken, zijn nieuwe mooie thermaal baden, waar u heerlijk
kunt zwemmen, in de sauna of jacuzzi kunt zitten. In de
zomer is hier ook de gelegenheid om massages te
reserveren. In Barcs is ook een mogelijkheid om in de
grensrivier de Drava te zwemmen.
Op 40 minuten rijden (1 uur met de trein) bent u in het
sfeervolle Pécs (culturele hoofdstad in 2010), volgens de
reisgidsen één van de mooiste steden van Hongarije.
Zuidelijk van Pecs ligt een bekend wijngebied met grote
uitgestrekte wijngaarden tegen de glooiende heuvels aan en
de leuke typerende wijnhuisjes.
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De authentieke galerij siert nog aan de binnenkant van de
"L" en daarnaast is een grote overdekte veranda gebouwd
met 2 grote picknick sets en een ingemetselde buitenBBQ
onder de veranda, naast het zwembad. De tuin heeft een
vergezicht over het boerenland.
Bij binnenkomst zijn aan de voorkant 3 slaapkamers (2 x 2
persoonsbed en 3 x 1 persoonsbedden), één van de 2
persoonsslaapkamer heeft een badkamer en suite, met
grote inloopdouche, wastafel en toilet. Er is een apart toilet
aan het einde van de gang.
Dan rechtsom de entree naar de enorme kamer met grote
open keuken, hier is een 2de badkamer met de
wasmachine.
In de grote woonkamer staat een gezellige grote eetafel
met voldoende stoelen en er zijn 2 lekkere comfortabele
banken. Er staat een TV en Wifi is in het gehele huis
bereikbaar.
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Aan de achterkant van de boerderij, is
het 2de gedeelte met 2 slaapkamers
(bed van 1,60 in de ene slaapkamer en
bed van 1,40 in de andere) en tussen
de slaapkamers een badkamer.
De vakantiewoning heeft een grote
woonkamer en volledig uitgeruste
keuken ter beschikking. De keuken is
luxe uitgevoerd met grote koelkast en
extra vriezer en afwasmachine, een
koffiezetter, magnetron, oven.
U kunt zelf koken (er staat ook een
BBQ op het terras) of een eetpakket (à
25 euro/dag) bestellen. Aan u de keus.
Elke dag of een paar keer per week
komen de bakker, de melkboer en
andere verkopers nog door de straat.
In overleg kan er ook
gemeenschappelijk boodschappen
worden gedaan in Szigetvar.
Extra kamers*
Als de groep groter is als 8 personen
kunnen er ook extra kamers bijgehuurd
worden bij bed & breakfast en
vakantiehuizen elders in het dorp.
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Er zijn een paar winkeltjes in
Nagydobsza en er is een speeltuin,
een apotheek, een Duitssprekende
huisarts, een postkantoor, een bank
met ATM en een café.
Aan de buitenkanten van het dorp
bevindt zich veel bos en natuur, zeer
ideaal om te wandelen of fietsen.
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Cursusverloop
De Summer Gathering begint op zondagavond waarop we u
graag verwelkomen met een typisch Hongaarse maaltijd.
We verwachten de gasten op zondag 18 augustus rond 17u.
Het vertrek is voorzien op 24 augustus na het ontbijt op
zaterdagvoormiddag.
De hele week kan je verschillende sessies kiezen. Elke
ochtend wordt het programma voorgesteld.
Els Cuypers geeft verschillende cursussen en ook iedere
Co-Creator biedt minstens 1 workshop van 1,5-2 uur tijdens
de week.
In de namiddag is er voldoende tijd om heerlijk te relaxen
aan het zwembad of om de omgeving te verkennen. Op
sommige dagen is er een 's avonds een extra activiteit of
‘open space’ voorzien, dit in afstemming met de groep.
De avond voor vertrek plannen we nog een bijzondere
activiteit samen.
Indien u nog graag een bezoekje brengt aan Boedapest,
kan u een vlucht eerder of later boeken.
We brengen u graag in contact met een Nederlandstalige
gids indien u wilt genieten van een rondleiding doorheen
deze boeiende stad!
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De reis
Geef in het keuzemenu transport ook aan op welke
manier je naar Hongarije komt en of je een transfer wilt
bij boeken.
Vanuit Antwerpen is de reis met de auto ongeveer 1400 km.
Voor Oostenrijk heeft u een vignet nodig, voor Hongarije niet
als u rechtstreeks naar Nagydobsza komt, via de
grensovergang Sopron, in het Noord-Westen van Hongarije.
De meeste gasten rijden deze route in 2 dagen met een
overnachting in Duitsland.
Minibus: eens bekend is hoeveel Mandala co-creators
deelnemen, onderzoeken we de mogelijkheid om met een
(mini)bus samen vanuit België te rijden, met op de heen-en
terugreis een overnachting in Duitsland (in een sfeervol
pension). De kosten worden gedeeld. Meer info volgt.
Vliegtuig: De zogenaamde low-budget maatschappijen,
Wizzair en Ryanair vliegen regelmatig op Boedapest vanaf
Charleroi, Eindhoven en/of Amsterdam. Gelieve voor het
boeken van uw vlucht te wachten op groen licht van de
organisatie. De Summer Gathering gaat door bij min. 7
personen. We proberen de vluchten en transfers op de
deelnemers af te stemmen om de reis gezamenlijk via
Boedapast te laten verlopen.
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Transfer: Er is ook een taxiservice
beschikbaar, die voor ongeveer 50
euro enkele reis per persoon naar
Nagydobsza rijdt, zijn er meerdere
passagiers dan wordt de prijs lager, de
chauffeur spreekt Nederlands!
Autoverhuur: Op het vliegveld van
Boedapest zijn verschillende
autoverhuurbedrijven, het is wel
raadzaam van te voren een auto te
reserveren, dan is de rit naar
Nagydobsza ongeveer 3 uur. Van
Zagreb duurt de rit 2,5 uur.
Trein: Vanuit Boedapest gaat een
prachtige treinverbinding met een luxe
ICEE trein naar het zuiden, met
overstappen is het mogelijk op
loopafstand (20 minuten) van de
vakantiewoning aan te komen, of wij
regelen een transfer in Szentlörinc,
dan heeft u een rechtstreekse
verbinding.

•
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Geef in het keuzemenu maaltijden aan of u een
(vegetarisch) eetpakket wilt bestellen. Dit kan tot 2 weken
voor aanvang door gegeven worden.

Verblĳfskosten, incl. 6% BTW
6 nachten in 2-persoonskamer: 199 euro

We kunnen niets garanderen, maar in de mate van het
mogelijke houden we rekening met voedselallergieën.

6 nachten in eigen tent: 79 euro
(de deelnameprijs betaal je via het MANDALA lidmaatschap.
We geven dus voorrang aan deze co-creators (max. 12).
Slechts indien er nog plek is, kunnen ook andere Sacred
Rebels deelnemen à 450 euro/week).
Inclusief

• Vlucht en transfer (ongeveer 250 euro, afhankelijk van

tijdstip boeken)
• Reis - en annuleringsverzekering

Reserveren

• Verblijf in gerenoveerde vakantiewoning met zwembad

U kunt uw plaats reserveren via de de link op de website.
• Boekingskosten

Geef in het keuzemenu verblijf je voorkeur aan voor 2
aparte bedden of 1 dubbel bed (beperkt aantal twin kamers:
als je elkaar goed kent, kies dan voor dubbel bed aub)

Exclusief
• Maaltijden - Je kan in samenspraak met de andere

gasten eigen maaltijden bereiden. In overleg worden er
boodschappen gedaan in Szigetvar.
Wil je liever niet in de keuken staan? Bestel dan een
eetpakket à 25 euro per dag (5 euro korting voor
vegetarisch)
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Verblijf je in je eigen tent (met gedeeld sanitair) dan kan je
ook in dit menu je korting verrekenen. Gelieve alles mee te
nemen, ook matje, kussen, handdoeken, etc…
Voor een 1-persoonskamer rekenen we een supplement
van 140 euro.
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