
 

Genieten in aandacht 
Stilteretraite in de heuvels van Catalonië  
 

       

De retraite is bedoeld voor mensen die 

mindfulness- of meditatie-ervaring hebben (of 

willen opdoen) en op zoek zijn naar: 

• stilte tussen de bedrijven door 

• verdieping van de meditatiepraktijk 

• vriendelijke aandacht en zorg voor zichzelf 

De begeleiding is in handen van Eline Snel en Chris 

te Riele, ervaren mindfulness trainers. Zij 

ondersteunen het proces van ontwikkelen van 

milde aandacht voor je zelf, het genieten van het 

moment en het herontdekken van stilte. 

Programma 
De vijfdaagse retraite biedt de kans om intensief 

mindfulness te oefenen in een inspirerende 

omgeving en helemaal tot rust te komen in een 

mediterrane sfeer. Als rode draad loopt het 

beoefenen van vriendelijke aandacht en 

zelfcompassie door de week heen.  

Het programma bestaat uit oefenen in stilte 

gedurende acht uur per dag. We starten met chi 

kung/yoga in de buitenlucht, daarna ontbijt, zit- en 

loopmeditatie en we sluiten na de lunch – die nog 

steeds in stilte plaatsvindt ─ af met het napraten 

over de ervaringen. ‘s Middags is er ontspannings-

tijd voor jezelf en kun je kiezen voor een stevige 

wandeling in de buurt, een boek lezen, zwemmen 

in de tuin, het bezoeken van een klooster etc. 

Tijdens de middag- en avonduren is er steeds 

gelegenheid tot het kiezen voor stilte en alleen 

zijn, of juist wat meer uitwisseling met andere 

leden van de groep. Dit kun je elke dag opnieuw 

bekijken.  

 

 

Vóór het diner uit de overheerlijke Spaanse keuken 

van Debbie de Jong starten we het avond-

programma met een langere zitmeditatie.  

 

Op een van de dagen gaan we naar het strand voor 

een meditatie en eten we in een lokaal restaurant, 

op het strand (kosten voor eigen rekening).    

Accommodatie 

 

De retraite vindt plaats in Bed & Breakfast 123Olé 

(http://www.123ole.nl/) van Debbie de Jong,  

gevestigd in Can Portell, een prachtige oude 

boerderij met een grote tuin in de heuvels van 

Catalonië, tussen de bossen en de velden, aan een 

riviertje; de bergen zijn zichtbaar aan de horizon en 

de zee is niet ver. Het vliegveld van Gerona ligt op 

een half uur rijden. Can Portell ligt tussen Gerona 

en Figueres in, dus een half uurtje van de Franse 

grens. Kijk op de kaart ten zuiden van Banyoles, het 

dorpje heet San Andreu del Terri, 3 kilometer van 

Cornella del Terri vandaan. Vanuit Midden-

Nederland naar Can Portell is het rond de 1450 

kilometer. 

http://www.123ole.nl/


 

 

Begin mei is het al heerlijk weer. Het zwembad is 

dan in gebruik! 

Aan deze retraite kunnen maximaal 19 deelnemers 

meedoen. De prijs voor verblijf is gebaseerd op 

twee personen op een kamer. Er zijn zeven 

tweepersoonskamers. Deze zijn heel groot, zodat 

er zeker sprake is van privacy, zelfs voor de 

gevoelige slapers! In de tuin staan enkele ‘vintage’ 

eenpersoonscaravans en er zijn een paar rustieke 

stalkamers voor twee personen. Wil je toch graag 

een tweepersoonskamer voor jou alleen dan geldt 

een toeslag van € 200,00.   

     

Onze ‘Spaanse’ gastvrouw Debbie biedt vol 

pension, dat wil zeggen dat we ontbijt, lunch en 

diner geserveerd krijgen. Met heerlijke verse eitjes 

van eigen kippen, groenten en fruit uit de 

omgeving. Een garantie om mediterraan te 

genieten! 

 

Kosten  
Intensieve meditatiebegeleiding € 295,00 p.p. incl. 

BTW. 

Verblijf (arrangement): € 565 p.p.   

In het arrangement zijn inbegrepen: 

• 5 x overnachting in tweepersoonskamer of 

eenpersoons caravan/stalkamer en ontbijt 

(aankomst is al op zondag 3 mei) 

• 4 x diner, incl. wijn/water (5e diner is maaltijd 

op strand) 

• 5 x lunch en koffie/thee, koekjes 

 

Niet inbegrepen zijn  

• de reiskosten: tussen € 125,00  en € 200,00 

voor een retour 

• transfer van luchthaven naar locatie v.v.:  

± € 35,00 p.p.). incl. 1 x  retour naar strand 

voor  een meditatie aan zee en maaltijd op het 

strand 

• de maaltijd op het strand is meestal rond de  

€ 15,00 

• Toeristenbelasting 

Bereikbaarheid 
In principe vliegen we met de hele groep. Je 

reserveert en boekt je eigen vlucht; de 

vluchtnummers en verdere informatie krijg je 

nadat je je voor de retraite hebt ingeschreven.  

Uiteraard ben je vrij je eigen vlucht te kiezen. De 

transfer naar de locatie zal je dan wel zelf moeten 

regelen. Langer blijven of eerder aankomen is 

mogelijk. Neem dan voor reservering B&B en voor 

vluchtinfo contact op met Debbie: info@123ole.nl.  

Aanmelding en betaling 
Inschrijving gaat via de site www.elinesnel.com. Na 

ontvangst van het aanmeldformulier sturen we je 

een bevestiging. De factuur voor de verblijfskosten 

ontvang je separaat van 123Olé. De 

begeleidingskosten via de AMT. Alle kosten zijn 

incl. BTW. 
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