BELEEF DE KATHEDRAAL VAN CHARTRES
SPIRITUELE VROUWENREIS
Dinsdag 30 april t/m zaterdag 4 mei 2019

Wat houdt deze spirituele vrouwenreis in?
We bezoeken een bijzondere voorchristelijke krachtplek: de kathedraal van Chartres.
De kathedraal van Chartres kun je zien als één groot boek, met haar portalen aan drie zijden,
haar beelden en haar wereldberoemde ramen.
We gaan de kathedraal beleven met onze zintuigen, ons hart en onze ziel.
Daarbij maken we niet alleen een uiterlijke maar ook een innerlijke reis.
We zullen ook een bezoek brengen aan de crypte, het labyrint lopen en natuurlijk zullen we
veel zingen.
We logeren in een eenvoudig hotel op een prachtige locatie, 1 minuut van de kathedraal.
In het hotel hebben we een ruimte tot onze beschikking waar we elkaar ontmoeten, waar
we zullen zingen, bewegen, delen en mediteren.
Naast een mooi programma is er ook elke dag vrije tijd om alle indrukken en ervaringen te
integreren, zelf op onderzoek uit te gaan en te genieten.
In het kleine stadje Chartres ten zuid-westen van Parijs hangt nog een mystieke en rustige
sfeer. Genieten van de Franse keuken is ook een onderdeel van ons programma: elke avond
hebben we een gezamenlijk vegetarisch 3-gangen-diner.
Het is mooi om deze reis met vrouwen te beleven. Wanneer we als vrouwen bij elkaar zijn
kunnen we ons makkelijk overgeven aan onze gevoelige en zachte kant en ontstaat er een
speciale magie. Deze magie is ook aanwezig in de kathedraal van Chartres: in de oude bron

in de benedenkerk, bij een aantal ramen en beelden en in het labyrint, een vrouwelijk (rond)
symbool dat ons verbindt met onze rechter hersenhelft, het intuïtieve deel in onszelf,
waardoor we naast kennis die we via ons hoofd opnemen, vooral zullen ervaren.
Programma onderdelen ter ondersteuning van je innerlijke reis
Zingen: mantra’s en eenvoudige meerstemmige liederen
Ochtend- en middagprogramma (met zelfonderzoek, beweging, meditatie, zingen en
deelrondes)

Begeleiding is in handen van Marion Kuiperi.
Marion komt al jaren in Chartres, aanvankelijk vooral
om het labyrint te lopen, maar in de loop der jaren heeft
zij zich steeds meer verbonden met de kathedraal.
Zij is labyrintwerker, ritueelbegeleider en stembevrijder:
www.ruimtevoorrituelen.nl.
Wanneer? dinsdag 30 april t/m zaterdag 4 mei 2019
Het gezamenlijke programma begint dinsdag avond om 18:00 en eindigt zaterdag na het
ontbijt. Houd er dus rekening mee dat je dinsdag overdag reist, of al maandag vertrekt en
zelf een extra nacht regelt. Dit laatste blijkt de deelnemers goed te bevallen.
Kosten: De normale prijs is 620 Euro. Boek en betaal je het hele bedrag voor 31 december
2018, dan betaal je 555 Euro!
De prijs is op basis van 2- persoonskamers.
Dit is in de kosten inbegrepen:
Overnachtingen in 2 pp kamer
Uitgebreid ontbijtbuffet en vegetarisch 3 gangendiner incl. drankje
Beschikking over een groepsruimte in het hotel
Bezichtiging van de crypte met een extra gids en bezichtiging in de kathedraal
Begeleiding door Marion
En kleine en grote extra’s die tot de categorie verrassingen behoren

Dit is niet in de kosten inbegrepen:
Heen- en terugreis naar Chartres (tussen 35 en 100 Euro, afhankelijk van je vervoermiddel*)
De lunches (tussen 5-15 Euro per dag al naar gelang je voorkeur**) en eventuele drankjes
tussendoor
Mogelijke extra-overnachting op maandagavond 29 april of zaterdag 4 mei.
Aanmelding:
Wil je je opgeven voor deze reis? Stuur dan een mail naar marion@ruimtevoorrituelen.nl
Wanneer je je voor 31 december 2018 aanmeldt en het volledige bedrag in een keer
overmaakt krijg je extra korting en is het bedrag 555 Euro.
Wanneer je je aanmeldt en voor 31 december 2018 een aanbetaling van 100 Euro voldaan
hebt, is je plek gegarandeerd en betaal je 590 Euro in totaal. Het restantbedrag van 490 Euro
dient uiterlijk 1 maart 2019 te zijn voldaan.
Wanneer je je na 1 januari 2019 aanmeldt dien je in een keer 620 euro te betalen om je plek
te garanderen.
Het bankrekeningnummer is NL20ASNB 0706 744 063 tnv M.A.C. Kuipéri te Den Haag

Annuleringsvoorwaarden:
Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren.
Wanneer je voor 31 december 2018 annuleert ben je slechts 50 Euro administratiekosten
verschuldigd.
Bij annulering tussen 1 januari en 1 maart 2018 zijn de annuleringskosten 50% van het
bedrag.
Bij annulering na 1 maart 2018 of als je niet annuleert en niet komt opdagen ben je het volle
bedrag verschuldigd.
Vind je zelf iemand die je plaats kan innemen, dan betaal je enkel 25 Euro als bijdrage in de
administratiekosten.
Het niet betalen van de deelnameprijs geldt nooit als annulering.
Mocht de reis vanuit de organisator niet doorgaan, dan krijg je uiteraard het gehele bedrag
terug.

Bij je verzekeraar kun je informeren naar een annuleringsverzekering; als je een
doorlopende reisverzekering hebt, kun je een aanvullende module afsluiten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Met de auto: ca. 1,5 volle tanks, afhankelijk van het verbruik van je auto 80-120 Euro plus
45 Euro voor de peage. Om de reiskosten laag te houden en uit respect voor het milieu
beveel ik carpooling van harte aan. Wanneer je met 4 personen een auto deelt kan je al
vanaf 35 Euro per persoon heen en terug reizen! Ik bied aan om deelneemsters hiervoor
met elkaar in contact te brengen.
Een retour Amsterdam-Parijs met de Thalys kost vanaf 70 Euro. Je komt aan op Gare du
Nord en dient binnen Parijs te reizen naar een ander station, Gare de Montparnasse. Van
daaruit ben je binnen een uur in Chartres. De prijs voor een retour Paris-Montparnasse en
Chartres is ca. 30 Euro. Vanaf het station in Chartres is het ca. 10 min. lopen naar het hotel.
** Je kan al vanaf 5 Euro een hele lekkere hartige taart halen bij een van de vele bakkers, of
vanaf 10 euro een soep of salade eten in een van de vele cafés
Reacties van deelneemsters:
Nog steeds kan ik midden in de nacht of 's morgens vroeg wakker worden met een 'Chartres-mantra'
in m'n hoofd. Heerlijk!
Jullie hebben mij een heel bijzondere reis aangereikt, met een reis naar binnen in mijn eigen labyrinth.
Sisterhood heeft voor mij een gezicht gekregen.
Nogmaals veel dank voor de mooie en indrukwekkende dagen die ik in Chartres heb ervaren.
Nog niet genoemd heb ik het samen zingen dat elke dag weer een feest was in de
gemeenschappelijke ruimte die je zo sfeervol had ingericht.
Ook ons verblijf in de Hotellerie vond ik fijn en ik heb lekker gegeten in de restaurants die je
geselecteerd had.

