
Een innerlijke reis  
Al jarenlang reizen wij - 4 vrouwen - samen naar een prachtige 
omgeving in Turkije.. Onze jaarlijkse reis is meer dan alleen 
een vakantie in het buitenland; we reizen ook in onszelf. We 
reflecteren,  coachen,  raken  aan  en  laten  ons  aanraken. 
Ontspannen, gevoed en geïnspireerd komen we weer terug. We 
delen onze ervaringen graag met meerdere vrouwen...

All inclusive
Wij regelen de hele reis 
voor jou; het enige dat jij 
hoeft te doen is op 
Schiphol klaar te staan 
met je koffer. 
Kosten die je zelf verder maakt 
zijn alcoholische dranken en 
eventuele souvenirs.  

Vrouwen  bij  elkaar  in  een 
prachtige  omgeving  in  Turkije. 
Een reis naar het buitenland, om 
een reis naar jouw binnenwereld 
te  maken.  Zon,  zee,  strand: 
ingrediënten  voor  een  prachtige 
vakantie. We willen allemaal wel 
dat het altijd zonnig 
is,  ook  in  onszelf. 
Maar onze schaduw-
kant is mogelijk nóg 
interessanter  om  te 
leren kennen en mee 
te leren leven. Wat is er 
nu mooier om op een ontspannen 
manier intensief bezig te zijn met 
je  eigen  persoonlijke  proces. 

Onder  begeleiding  van  vier 
ervaren coaches werk je elke dag 
in  een  prachtige  omgeving  aan 
een  persoonlijk  thema.  Intensief 
en ontspannen dus. We nemen je 
een  week  lang  mee  in  een 
ervaring,  naar  buiten  en  naar 

binnen:  uitstapjes, 
coaching,  reflecteren, 
oefeningen,  stilte, 
meditatie,  massage, 
zang.  Exclusief  met 
onze  groep  vrouwen 

(maximaal  16)  in  een 
ruim  appartementencomplex  in 
Dalyan,  met  zwembad  en  een 
beschutte privé-tuin.

INTENSIEF EN ONTSPANNEN

Wat krijg je deze week
•  vliegreis  Amsterdam-Dalaman  •  visum, 
bagagekosten  •  transfer  van  Dalaman  naar 
Dalyan  •  7  overnachtingen  •  goed  en 
liefdevol bereid eten: ontbijt, lunches, diners 
• koffie, thee, sapjes • toegangsprijzen voor 
excursies  •  fietshuur  •  coaching  en 
begeleiding

Dalyan
 

is  een stadje  en gemeente  in 
de  provincie  Mugla  aan  de 
Zuidwestkust van Turkije.  
De plaats ligt aan de Dalyan-
rivier,  die  het  Meer  van 
Köycegiz  verbindt  met  de 
Middellandse Zee.  
Het strand van Dalyan is een 
van  de  belangrijkste  nest-
plaatsen  voor  de  bedreigde 
karetschildpad. Het ongerepte 
strand  kreeg  in  1988  een 
beschermde status.  
Ook de Kaunische rotsgraven 
bij  Dalyan  zijn  wereld-
beroemd. 



Voor wie
De  reis  is  bedoeld  voor 
vrouwen die een stap willen 
maken  in  hun  persoonlijke 
proces. Vrouwen die bereid 
zijn zichzelf in te brengen, 
aan  willen  raken  en 
aangeraakt willen worden.

Het programma
Als we aankomen op het vliegveld van Dalaman staat een busje voor ons klaar om ons te brengen naar 
het appartementen-complex. Je krijgt de gelegenheid om je te settelen in je kamer en je koffer uit te 
pakken.  ‘s  Avonds  is  er  een  gezamenlijk  start  van  de  week.  De  dagen  daarna  is  er  elke  dag  een 
programma, waarin er ruimte is voor coaching, oefeningen, reflectie, etc. We zijn veel buiten en ook 
tijdens onze excursies maken we ruimte voor proceswerk. Elke avond na het diner reflecteren we op de 
dag. Eén dag in de week is er geen gezamenlijk programma en kun je zelf 
invullen.  Je  zou  eventueel  de  wekelijkse  markt  in  Dalyan  kunnen 
bezoeken, of meedoen met een excursie naar de waterval. De laatste dag na 
het ontbijt hebben we een afsluitingsronde en vliegen we weer terug naar 
huis.

Datum & Prijs
Datum: kijk op onze site www.hinanna.com 
Prijs: € 1.495,- (alles inbegrepen)  
Met  een  aanbetaling  van  € 500,-  reserveer  je  een 
plek  voor  deelname.  Overmaken  op  rekening 
nummer  NL82INGB0007939643  ten  name  van 
Hinanna.  
Het  restantbedrag  dient  uiterlijk  2  maanden  voor 
aanvang te worden voldaan.  

Annuleringsvoorwaarden: Mocht je na aan-
melding  je  deelname  willen  annuleren,  dan 
verplicht  je  je  tot  betaling  van  de  aanbeta-
lingskosten van € 500,-.Je kunt ook zelf voor 
een vervangster zorgen. Deze wijziging kun je 
tot uiterlijk 3 weken voor aanvang van de reis 
doorgeven. 

Marieke Soutberg  
Vanuit contact, nabij en 
intiem is  hoe Marieke werkt. 

Liesbeth van Zuiden
Kenmerkend voor Liesbeth is 
haar helderheid en directheid 
vanuit zachtheid.

Helma de Goede
Humor en professionaliteit 
gaan bij Helma altijd samen.

Louise Busker
Speelsheid en veerkracht zijn 
termen die bij Louise horen. 

Wie zijn wij?
Wij zijn vier trainers/coaches met ruime ervaring in het 
vak.  Opgeleid  in  NLP,  Systemisch  Werk,  Oplossings-
gericht Werk, Traumawerk en Tantra.

Wil je meedoen?
 
We hebben plaats voor maximaal 16 vrouwen. 
Heb je  interesse  in  deze  week,  laat  het  ons 
snel weten. In verband met de reservering van 
het  hele  appartementencomplex,  exclusief 
voor  onze  groep,  en  reservering  van  de 
vliegtickets vernemen we dit graag tijdig.  
 
Voor  opgave  of  verdere  informatie,  kijk  op 
onze website www.hinanna.com

http://www.hinanna.com
http://www.hinanna.com

