
FAMILY CAMP 
PORTUGAL
Center for Movement & Awareness -  
7 Life Skills 
De Ecologische Camping´Boerderij van de uilen´ ligt in de Serra da Estrela, het 
grootste natuurpark in Portugal. De schoonheid van het authentieke landschap 
met zijn rijke cultuurhistorische achtergrond, een plek vol verhalen, oude 
waterbronnen, rotsen en de koele oevers van de rivier de Mondego, geven weer 
ruimte tot verwondering en creativiteit. In deze uitdagende omgeving kun je, aan 
de hand van de 7 life-Skills, met je hele gezin als team aan de slag. 

QUINTADASCORUJAS@GMAIL.COM 
6300-095 Faia – Guarda   

18-24
JULI 2015

ontspanning & 
avontuur voor  
het hele gezin

mailto:quintadascorujas@gmail.com
mailto:quintadascorujas@gmail.com


Kosten 	  
	 	 overnachting & volpension incl. beddengoed, handdoeken, koffie en thee

excl. 7 Life Skills- workshop programma

volwassenen          350.-  p. persoon voor de hele week
kinderen      200.-  p. kind voor de hele week
workshop kosten :  350.- per volwassene / 150.- per kind
excl. reiskosten. 

Programma    

Ochtend Voor de vroege vogels is er ’s morgens in het yoga -paviljoen de gelegenheid te  
  beginnen met 'Meditatie in Beweging'. Na een ontspannen ontbijt komen we in  
  langzaam in actie. Met het gezin ga je inspirerende uitdagingen aan en probeer je tot-
  de-verbeelding-sprekende opdrachten tot een goed eind te brengen. 
  In de spel- en verhaalvormen komt het erop aan om goed samen te werken, elkaar aan 
  te voelen en te vertrouwen.Jullie ontdekken onverwachte talenten en vergeten  
  dromen. Op een creatieve en speelse manier worden jullie als gezin een steeds  
  beter team. 

Middag De invulling van middag is vrij. De kinderen kunnen deelnemen aan het   
  middagprogramma, als ze willen.Onder de professionele begeleiding van Lotte en Sanne 
  is er ruimte voor muziek, dans, creativiteit, sport en ontspanning. Het geeft de ouders 
  alle ruimte voor ontspanning, lekker luieren, een verkoelende duik, wandelen in het  
  prachtige Estrella-gebergte of slenteren op de markt in een van de historische stadjes. 
  Of misschien willen jullie er liever met elkaar als gezin op uit. 

Avond  Iedereen kan aanschuiven aan de lange tafel. Voor vers, biologisch eten of pizza’s uit de 
  oude steenoven wordt gezorgd. In de zwoele avond is er genoeg tijd om gezellig te  
  kletsen, muziek te maken, vuur te stoken en verhalen te vertellen.Of misschien heb je 
  meer zin om rustig te lezen of een keer met het gezin uit eten te gaan.  



Praktische informatie    

Doelgroep   Voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van ca. 6 tot 13. Het Family Camp  
   gaat door bij deelname van minimaal 2 gezinnen. 

Verblijf  Je slaapt met je gezin in een prachtige Bell-tent gelegen aan de glasheldere  
   rivier de Mondego, op een verhoging en een goed matras. Beddengoed en  
   handdoeken zijn in de prijs inbegrepen. Je kunt er ook voor kiezen de kinderen 
   in een aparte tent naast de ouder tent te laten slapen.  
   www.quintadascorujas.com/stay    

   Centrale Koelkast, Wifi en wasmachine aanwezig. 

Extra   We hebben op de Quinta verschillende dieren zoals geitjes, paarden,   
   kippen en eenden.  
     
Eten   Dagelijks bereiden wij 3 maaltijden voor ( ontbijt, lunch, avondeten ) met  
   verse  ingrediënten uit onze biologische moestuin en/of producten uit de  
   directe omgeving : Feeld-to-Fork-Food. Al het water op de Quinta komt uit  
   eigen bron. Koffie, thee en bronwater zijn bij de prijs inbegrepen. 
     
Reis   Individueel. Je kunt naar Porto (OPO) vliegen om vervolgens een auto te huren, 
   met de longdistant-bus van Porto Centrum naar Guarda te reizen , of je door  
   een taxi af te laten halen en direct naar de Quinta das Corujas te reizen.  
   We helpen je graag waar nodig.  
   www.quintadascorujas.com/travelinformation 

Team

Nanni Kloke 
Danseres, trainer &
organisatie Quinta 
das Corujas

Michel Linthorst 
Trainer/bedenker 
7 Life Skills, 
schrijver en illustrator.

Lotte Groeneboom 
Psycholoog, dansdocent 
en vooropleiding 
conservatorium

Sanne van Eijck 
Studeert Culturele 
maatschappelijke 
vorming

7 Life Skills De 7 Life Skills zijn vaardigheden die iedereen in zijn leven gebruikt in 
werk, studie of relatie. Doe meer ervaring op en:

• weet je wat je talenten en mogelijkheden zijn         
• ontdek jouw dromen, behoeftes en verlangens          
• leer je eigen richting te kiezen         
• verbeter relaties en samenwerking         
• verzin altijd oplossingen voor uitdagingen          
• leer te focussen op een doel          
• ontwikkel zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en eigenwaarde         www.7lifeskills.org
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