
 

 

Ferie med indhold J 

En rejse ind i det allerhelligste af dig selv  

#Skønne Samos 

 
#Ferie     #Meditation     #Sol     #Strand     #Stilhed     #Fordybelse     

#Healing     #Renselse     #Celler     #Hellige steder     #Tid til mig selv     
#Egen kærlighed     #Frihed     #Forvandling     #Indre kraft     

#Guddommelighed      

 
 

 

 

 

 

 

 



Kurset: 

 

En rejse ind i dit allerhelligste sted i din sjæl er målet for denne rejse. 

Gennem dybe, healende, stærke, smukke og udrensende meditationer vil vi finde vej helt der ind.  

Meditationerne er hver i sær en stærk healing til krop og sjæl. Healing af mønstre fra dette liv og tidligere 
liv. 

Vi vil meditere ved 2 forskellige strande og omgivet af havet og bjergene og dermed udnytte den kraft som 
naturen har at byde på.  

På øen har jeg valgt 2 hellige steder, 2 skønne klostre ud som vi skal meditere ved og gå på stille besøg hos. 
Vi vil sidde i gården i klostrene og, fordybe os i stilheden stederne har at byde på.  

Nede i byen ligger den mest vidunderlige kirke. Den vil vi give et besøg og sidde i stilhed og meditere og 
komme i kontakt med vores egen indre hellige ”kirke”. Kirken kan ses fra terrassen ved poolen. Fra pool 
terrassen er der den skønneste udsigt ud over byen, havnen, bjergene og vandet.  

Vi vil besøge klostre og kirker for stemningen – der er ingen religion eller kristent budskab bag dette. Vi vil 
blot nyde den skønhed og ro stederne har at byde på. 

Arbejdet vil allerede blive sat i gang på ankomstdagen med en meditation om aftenen inden du skal sove. 

Vi vil arbejde 5 dage enten hele formiddagen eller eftermiddagen, og resten af dagen er til fri disposition – 
gør lige hvad du har lyst til.   

Den ene dag er en tavshedsdag – fra aftenen hvor du går i seng, til du igen går i seng. 24 timer i dyb stilhed 
med dig selv. 

Du vil blive guidet igennem 9 meditationer og derud over kommer der meditationer i klostrene som du i 
stilhed skal lave med dig selv uden guidning. 

En dag er helt fri for meditation og fri til at holde ferie J 

Arbejdet vil allerede blive sat i gang på ankomstdagen med en meditation om aftenen inden du skal sove. 

Den første og den sidste aften kan der arrangeres at hele gruppen går ud og spiser sammen, eller de som 
har lyst kan deltage. 

Denne rejse er tænkt som en gruppe der mediterer sammen og resten af tiden er på egen hånd. Er i nogen 
som ønsker at lave noget sammen er i velkommen til det, blot vid at det er frit for den enkelte hvad dagene 
skal gå med. 

Det kræver kendskab til meditation for at deltage. 

Vi vil udnytte ressourcerne som skønne Samos har at byde på. 

Smukke Samos – vil du med og nyde magien? 

 

 



Hotellet: 

 

 

Virginia Hotel, Vathi, Samos 

På det familiedrevne Hotel Virginia i Vathi bor du i gå afstand til torvet og havnen. 

Fra solterrassen ved poolen er der den skønneste udsigt ud over byen, havnen, bjergene og vandet.  

 

Hotellet har en snackbar der byder hvor det er muligt at købe et let måltid mad, vand, øl og en drink hvis 
det kunne friste. Hvis du kan nøjes med maden som snackbaren har at byde på behøver du ikke hver dag 
forlade hotellet. 

Hyggeligt hotel med en dejlig rolig og imødekommende atmosfære J 

Hotellet bliver drevet af mor og datter som kredser for stedet og skaber en ”hjemlig” stemning. 

Der er køleskab på værelserne så det er muligt at køle drikkevarer etc. 

Aircondition er et tilvalg, og du kan betale for det på hotellet når du er ankommet, eller i løbet af ugen hvis 
du får behov for det. 



Du kan følge disse 2 links så kommer du direkte ind til flere billeder: 

http://virginia-hotel-samos.com 

https://www.tui.dk/rejse/graekenland/samos/vathi/virginia/?partysizes=1;&departureCode=BLL&departur
eDate=2019-06-23&duration=8&referer=searchresult 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rejsen: 

 

Afgang fra Billund lufthavn Hjemkomst til Billund lufthavn 
søndag d. 08.09.19 

Kl. 07.05 
søndag d. 15.09.19 

Kl. 15.00 
 

Prisen som helhed er i alt kr. 8.913. 

Beløbene fordeler sig således: 

Rejsen: 

1 person i enkeltværelse inkluderer flyrejse, transport til og fra lufthavn til hotellet og 7 
overnatninger på 3 stjernet hotel inkl. morgenmad, 15 kg indtjekket bagage og 5 kg håndbagage. 

Er i 2 som ønsker at tage rejsen sammen og bo i samme værelse kan det også arrangeres. 

Kr.6.413,- som skal afregnes direkte med Tui. Depositum skal betales i begyndelsen af maj 2019 og 
restbeløbet senest 2 måneder før afrejse (jeg formidler kontakten med Tui). 

Afbestillings forsikring og rejse forsikring kan købes til. 

Kurset: 

Kr. 2.500. Pris for kurset er inkl. dybt arbejde i meditation 5 af dagene, transport til strande og 
klostre hvor vi skal meditere og donation for at opholde os på de hellige steder (klostrene og 
kirken). Kursus prisen afregnes direkte til Helle N ved tilmelding. 

 

Tilmelding senest d. 01.05.19. 

 

Du er hjertelig velkommen til at skrive eller ringe, hvis du ønsker flere oplysninger. 

 

 


