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: onsdag 20. oktober (16.30) – søndag 24. oktober (15.30) 2021 

Retreatet starter onsdag den 20. oktober 2021 kl. 16.30 med fællessamling i salen. Ved 
ankomst vil du blive tilbudt kaffe /te og en snack. Der er ankomst fra kl. ca. 16.00.  
Retreatet slutter søndag den 24. oktober kl. 15.30.  

  

Kursuscenter Ådalen, Kyndeløse Strandvej 22C, 4070 Kirke Hyllinge, Hornsherred på Sjælland. Se 
meget mere på https://visitaadalen.dk. 
 

Med offentlig transport til kursuscentret fra København tager det ca. 1t25m inkl. en gåtur de sidste 
600 meter fra stoppestedet ‘Nørrevang’. Tag toget til Hvalsø St. og bus 219 mod Kirke Hyllinge. 
Alternativt til den lille gåtur kan du blive hentet.  
I bil tager det ca. 1 time fra København. Samkørsel kan arrangeres, men ikke garanteres.

Rummelige tosengs og tresengs værelser med fælles toiletter og bad på gangen. Du vil få en 
opredt seng. Det er muligt for enkelte deltagere med særbehov efter aftale at indkvartere sig 
på enkeltværelse mod ekstra gebyr på 900 DKK.

I alt 5.950 DKK med overnatning. Uden overnatning i alt 5.050 DKK. 
– ratebetaling mulig, se nedenfor. 
 

 
-  Kursuspris med undervisning 3.200 DKK. 
-  Fuld forplejning og ophold med overnatning i rummelige tosengs eller tresengs værelser 
2.750 DKK pr. person.  
Fuld forplejning uden overnatning  1.850 DKK pr. person.  
Enkeltværelse muligt for enkelte deltagere med særbehov mod ekstragebyr 900 DKK.  
- Forplejningen er vegetarisk og fortrinsvis økologisk. Særlige kostbehov kan tilgodeses i et 
vist omfang. 

Din tilmelding rettes direkte til Naja Vita Nielsen tlf. 40 54 33 83, info@naja.nu eller via 
tilmeldingsblanketten. Din tilmelding er sikret, når depositum på 1.600 DKK til Naja Vita Nielsen 
er betalt.  

15. september 2021.   

https://visitaadalen.dk/
mailto:info@naja.nu
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8 for at retreatet derfor gennemføres. 

 

  

Den totale pris er 5.950 DKK, som dækker kursuspris 3.200 DKK samt ophold, kost og logi på 
tosengs eller tresengs værelser 2.750 DKK.  
Ved deltagelse uden overnatning er den totale pris 5.050 DKK, som dækker kursuspris 3.200 DKK 
samt ophold og kost 1.850 DKK. 

Beløbene betales direkte til Naja Vita Nielsen, Stibjærgvej 19, 4370 St. Merløse. Danske Bank reg.nr. 
3409 kontonr. 1302 4006. IBAN: DK8530 0000 1302 4006 Swift: DABADKKK.  
Ved bekræftet bookning af enkeltværelse for enkelte deltagere med særbehov skal der hertil 
lægges et ekstragebyr på 900 DKK.

  
Den totale pris kan naturligvis betales samlet, men det er også muligt at betale i 2 rater: 
 
1. rate/depositum: For at sikre din plads indbetales 1.600 DKK (eller hele kursusgebyr 3.200 DKK) 
ved tilmelding. 
2. rate med overnatning: ophold, kost og logi 2.750 DKK plus evt. resten af kursusgebyret 1.600 DKK 
betales senest 15. september 2021. 
2. rate uden overnatning: ophold og kost 1.850 DKK plus evt. resten af kursusgebyret 1.600 DKK 
betales senest 15. september 2021. 
 
Du er velkommen til at kontakte Naja for et forslag, der passer dig og din økonomi bedre! 

 

Ved afbud senere end 1 måned før retreatstart (den 20. september 2021) betaler du som tilmeldt:  
Med overnatning: depositum 1.600 DKK plus gebyr for ophold, kost og logi 2.750 DKK, i alt 4.350 
DKK. 
Uden overnatning: depositum 1.600 DKK plus gebyr for ophold og kost 1.850 DKK, i alt 3.450 DKK. 
 

 
Hvis retreatet ikke kan afholdes pga. gældende regler for corona-situationen i Danmark, får du 
naturligvis dit indbetalte depositum, kursusgebyr og gebyr for ophold, kost og logi tilbagebetalt. 
For deltagere fra Norge og Sverige: Du bedes selv tjekke gældende regler for dig ved rejse til og fra 
Danmark i oktober. 


