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Tai Chi 
Qi Gong 
Begeleide wandelingen
Natuur 
Beweging

tai chi . qi gong 
week

de mens die in harmonie 
leeft met de natuur, 
is helder als water 

Geleid door:
Riny Gilissen
Ellen Olie
Jadwiga Sarneel
Peter van Woerkum

wat
Onze Tai Chi . Qi Gong week @ Villakraft staat in het teken van energie, 
beweging, oude Chinese wijsheid en natuur. Elke ochtend zullen we 
Tai Chi beoefenen en werken we gedurende de week toe naar een 
uitgebreide reeks. ‘s Middags maken we een heilzame wandeling en 
oefenen we staande Qi Gong omringd door de elementen. Deze begeleide 
wandelingen beginnen direct bij onze voordeur en kunnen variëren 
van rustig en ontspannend tot meer uitdagend. We zullen de wandelingen 
aanpassen aan de behoeften en mogelijkheden van de groep.

waar
In de natuur! Het weekend wordt gehost vanuit Villakraft, ons prachtige 
erfgoedhuis in Bad Gastein, in de Oostenrijkse Alpen. De vallei van Gastein 
is een buitengewone plek omgeven door majestueuze bergen en watervallen. 
De helende kracht van de bossen en het water zal een prachtig decor 
en support zijn voor je persoonlijke reis. 

Bezoek de website voor meer informatie over ons, Jadwiga en Peter, en 
de locatie: www.villakraft.com
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Oostenrijk
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wie
Iedereen die wel wat energie kan gebruiken, die wil leren hoe stress los te 
laten en moeiteloos door het leven te gaan, die graag de basisbeginselen 
van Tai Chi en Qi Gong wil leren. En iedereen die het gewoon heerlijk 
vindt om tijd in de natuur door te brengen, tijd voor jezelf. Jullie zijn 
allemaal welkom. Je hoeft geen voorkennis te hebben van Tai Chi of Qi 
Gong. Als je zin hebt om te komen, ben je welkom!

wanneer
Check-in is op zondag in de namiddag (vanaf 16:00) en check-out is op 
zaterdag na het ontbijt (rond 10:00). 
De belangrijkste activiteiten voor de gezamenlijke week zijn van maandag 
tot en met vrijdag. Natuurlijk is iedereen welkom om zijn verblijf te 
verlengen en van wat extra tijd voor zichzelf te genieten.

wat kost het
De prijs voor de week is € 695 en omvat alle activiteiten en accommodatie, 
evenals ontbijt, lunch en diner tijdens de week. Reiskosten zijn niet 
inbegrepen. Je verblijft in Villakraft in een appartement met 1 of 2 andere 
deelnemers. Het kan zijn dat je een slaapkamer deelt (met eigen bed). 
Als je liever een eigen slaapkamer hebt, is dat mogelijk voor €100 extra 
voor de week.

Om meer te weten te komen over Tai Chi en Qi Gong als ook de leraren 
Riny & Ellen, bezoek dan de website: www.acupunctuur-ellenolie.nl

villakraft.com


