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Yoga, ontspanning, actieve vakantie met je kinderen en heerlijk 
biologisch eten samen op ecologisch landgoed midden in de ruige 
natuur. Een heerlijke week op Domínio Vale do Mondego in natuurpark 
Serra da Estrela, waar je even aan niets hoeft te denken, alleen maar 
samen met je kind(-eren) genieten van een welverdiende vakantie. Je 
studio of ruime bungalowtent met echte, opgemaakte bedden staat 
gereed en elke keer zul je verrast worden door de heerlijk, gezonde 
maaltijden geserveerd op het terras, met producten van het eigen 
biologisch-dynamische landgoed. Elke dag begint met yoga op het 
panoramaterras of in de olijfgaard. De kinderen krijgen dan al een 
gezellig ontbijtje samen van ozne superoppas. De verdere dag is er alle 
ruimte voor relaxen, met je kind(eren) op pad, zwemmen in de rivier, 
boek lezen in de hangmat, maar ook gezellig met andere volwassenen 
´s avonds een drankje aan de bar. Ouder-kinder yoga staat ook 2 keer 
op het programma. Kortom, een week waar zowel de ouder als de 
kinderen van genieten van de ruimte en van elkaar.



elke ochtend yoga op het dakterras



Myrna van Kemenade 

”Ik ben gecertificeerd Yoga docent, oprichter en 
eigenaar van Yogastudio Yogadreams. Daarbij ben ik 
vooral de trotse moeder van dochter Amy, die een 
grote inspiratiebron in mijn leven is. Ik geef nu ruim 
12 jaar met passie les in Poweryoga, Ashtanga, 
Meditatie, Stressrelief en Prana flow energetic vinyasa 
yoga. En blijf nog steeds leren van de vele eweldige 
leraren op mijn pad. Yoga voor mij is zoveel meer dan 
alleen maar de houdingen. Ik wil je graag 
aanmoedigen om yoga te integreren in je dagelijks 
leven om zo jouw doel in het leven te vinden en het 
leven te vieren! Ik studeerde in 1995 af van de 
opleiding Docent Theater Dans aan de Hogeschool 
voor de Kunsten in Amsterdam. Vervolgens heb ik 
jaren gedanst en gezongen in verschillende musicals 
waaronder Chicago, SaturdayNightFever en 
Elisabeth. Ook trad ik op met verschillende artiesten 
voor theater en tv, waaronder Herman van Veen en 
diverse popartiesten.” 



„Tijdens een reis door Thailand ben ik in contact gekomen 
met Ashtanga-yoga. Daar dit een weldaad voor mijn lichaam 
en geest bleek te zijn, ben ik in Nederland op zoek gegaan 
naar die vorm van yoga, ook wel Power-yoga genoemd. Bij het 
Dasra-centre te Montfoort vond ik toen de opleiding tot 
Power-yoga docent en heb deze met goed gevolg afgerond. 
Daarna volgde er vele workshops bij o.a. David Swenson, 
Baron Baptist, Sean Corn, Brian Kest, Claire Missingham, Lea 
Lalitha, Govinda Kai, Sarah Powers, Shiva Rea en Gabriella 
Bozic. Tijdens een Trance Dance retreat in Marrakesh raakte ik 
in de ban van de stijl van Shiva Rea. Daardoor heb ik besloten 
om de 200 uur opleiding Prana flow energetic vinyasa van haar 

in Los Angeles te volgen (www.shivarea.com). Hierin speelt vrijheid in beweging en muziek een 
grote rol. Dus mijn oude passie dans en muziek komt samen met mijn ‘nieuwe’ passie Yoga.” 

zie ook www.yogadreams.nl 

Je kunt dagelijks yogales met mij volgen via het On Demand kanaal Spirit24. Kijk voor meer 
informatie op www.spirit24.nl

http://www.yogadreams.nl
http://www.spirit24.nl
http://www.yogadreams.nl
http://www.spirit24.nl


Tijdens deze week is er elke ochtend van 
maandag tot en met zaterdag een yogales van 
1,5 uur voor de ouders terwijl de kinderen actief 
en creatief bezig zijn onder begeleiding van 
onze professionele kinderbegeleidster. 

Ochtendlessen voor de ouders: 
Er zullen verschillende lesstijlen aan bod komen 
zoals Ashtanga, Vinyasa flow, Stress Relief en 
Chakra Yoga. Een fijne mengeling van krachtig 
bewegen afgewisseld met diepe ontspanning. 
Ook meditatie en ademhalingsoefeningen 
zullen aan bod komen. 

Ouder en Kind Yoga 
Op dinsdag en donderdag middag zullen we 
heerlijk samen gaan bewegen! In de eerste 
levensjaren van het kind wordt hechting 
opgebouwd, maar moet ook daarna een punt 
van aandacht blijven. Door samen het yoga 
avontuur in te gaan, besteed je op spelende 
wijze aandacht aam de band die je met elkaar 
hebt. Hierbij komen verschillende onderdelen 

als yogahoudingen, concentratie- en massage 
oefeningen aan bod. Ouder en kind yoga is 
samen bewegen, ontspannen en vooral veel 
plezier beleven! 

Deze yogalessen voor alle niveaus 
zorgen voor: 
‣ een krachtig en soepel lichaam 
‣ rust in je hoofd door bewust te 
bewegen 
‣ een juiste ademhaling die spanning laat 
verdwijnen 
‣ beter in je vel zitten 
‣ betere lichaamshouding en 
vetverbranding 
‣ diepe ontspanning in de spieren 
‣ loslaten van stress 
‣ bewustworden 
‣ innerlijke rust 



biologisch-dynamisch boer, filosoof en natuurkenner: Eelco 
Schaap kan ook heerlijk koken en er smakelijk over vertellen.



Wat is Domínio Vale do Mondego? 
Het Landgoed Dominio Vale do Mondego ligt op 700 m hoogte in de vallei van de 
Alto Rio Mondego, in de Serra da Estrela - Portugals grootste natuur-park. Het domein 
is nu 22 hectare groot en bestaat uit oeroude terrassen, bos, olijfgaarden in een 
grootse natuur. De fysieke en mentale ruimte en rust die het landschap en het Domein 
bieden zijn legendarisch en missen hun uitwerking niet op menig bezoeker. 
De biologisch-dynamische landbouw creëert de spirituele ruimte die inspireert en alle 
elementen weer tot een organisch geheel samenbrengt. De macro-kosmos verdicht 
zich hier tot jouw persoonlijke binnenwereld. De genius loci nodigt uit tot een 
persoonlijke ontwikkeling in de Kunsten, de Cultuur en de Grote & kleine (innerlijke) 
Natuur. Het Landgoed biedt mede daarom een programma met filosofische Convivia, 
een breed spectrum aan kunst-workshops, ontspannen yogaweken, het zomerse Angel 
Art Festival en educatieve natuurexpedities en veld-(studie)weken. De activiteiten 
vinden plaats in de ateliers en de openlucht of in de theaters op het landgoed of 
midden in de ruige natuur. De accommodatie is specifiek bedoeld voor een langdurig 
of tijdelijk verblijf van kunstenaars, studenten, wetenschappers en geïnteresseerden in 
kunst, (agri-) cultuur en natuur. Verblijf is in één van de 6 eigenzinnig ingerichte 
studio’s, Casa de Pombas. Zomers is meer verblijfscapaciteit beschikbaar in tenten met 
opgemaakte bedden op het kampeerterrein in de olijfgaard. Groepen kunnen het 
landgoed exclusief huren. 



Nienke van Heck 

De kinderen zijn deze week in goede handen, want Nienke houdt 
van kinderen en weet elk kind 

ouder en kind yoga



Het landgoed is voor kinderen een fantastische plek, waar ze midden in de schone en vrije 
natuur kunnen ravotten en spelen. We hebben 2 waterbassins, voor grote en kleine 
kinderen, een strandje, een groot atelier met allerlei materialen om creatief bezig te zijn. 
Natuurlijk zijn er de boerderijdieren als schapen, lammetjes, een paard, ezel, honden, katten, 
kippen. Kinderen vinden het ook altijd leuk om te helpen met groente uit de tuin te halen of 
fruit te plukken. Het is er veilig, schoon en er is héél veel ruimte. De rivier de Mondego is een 
geweldige plek voor de kleintjes om met water te spelen, maar ook voor de groten om 
dammen te bouwen. Op afspraak kan er worden paardgereden, ook langere tochten door de 
bergen. Kinderen vervelen zich hier absoluut niet en maken deze week vrienden voor het 
leven!



Programma 2016: 

Vrijdag 5 augustus 
individuele aankomst op 
landgoed Dominio Vale do 
Mondego, welkomstdrankje en 
kennismaking, uitleg van het 
programma  
´s avonds 3-gangen diner op 
het terras 
Overnachting 

Zaterdag 6 augustus 
Yoga / kinderopvang 
uitgebreid ontbijt 
natuurwandeling over het 
Landgoed met Eelco 
lunch 
middag vrij 
diner met typisch Portugese 
gerechten. 
overnachting 

Zondag 7 augustus 
Yoga / kinderopvang 
uitgebreid ontbijtbuffet 
Vrij 
lunch op eigen gelegenheid 
vrij 
Diner en Overnachting 

Maandag 8 augustus 
Yoga / kinderopvang 
uitgebreid ontbijtbuffet 
creatief kinderprogramma 
na de lunch vrij 
diner in typisch Portugees 
restaurant 
overnachting 

Dinsdag 9 augustus 
Yoga / kinderopvang 
uitgebreid ontbijtbuffet 
Picknick lunch bij de rivier 
Ouder & Kind Yoga 

Kinderen dineren op de 
Domínio. Ouders hebben een 
vrije avond en kunnen op eigen 
gelegenheid naar een 
Portugees restaurant 
Overnachting 

Woensdag 10 augustus 
Yoga / kinderopvang 
uitgebreid ontbijtbuffet 
creatief kinderprogramma 
lunch 
vrij 
diner en overnachting 

Donderdag 11 augustus 
Yoga / kinderopvang 
uitgebreid ontbijtbuffet 
vrij 
lunch 
Ouder & Kind Yoga 
afsluitende barbecue 
overnachting 



Prijs 
8-daags/7 nachten arrangement    
in studio     € 850   
in tent & bed    € 725  
eigen tent      € 625   
kind      € 295 
kinderen 0 t/m 4 jaar gratis 

Het arrangement is inclusief: 
7 x overnachtingen in een studio/ tent / 
kampeerplaats 
7 x ontbijtbuffet 
5 x lunchbuffet 
6 x 3-gangen diner met wijn (kinderen 7 x diner) 
6 x ochtend yoga voor de ouders & opvang kids 
2 x ouder & kind yoga 
2 x creatieve kinderactiviteit 
landgoedwandeling met Eelco 
gebruik van de faciliteiten op het landgoed 

Exclusief vlucht, vervoer van en naar luchthaven, 
verzekeringen.  
Wij kunnen een Transfer vanaf luchthaven Porto 
regelen. Kosten afhankelijk van het aantal 
passagiers, gemid. € 35 p.p. Geef dat op bij de 
reservering, en we geven u dan de prijs op 
(afhankelijk van het aantal mede-reizigers). 

Reservering geschiedt bij aanbetaling van 50% van 
het totale bedrag. 2 maanden voor aanvang dient 
50% betaald te worden. Bij annulering tot 2 
maanden voor aanvang van de reservering zijn de 
kosten 10% van het totale bedrag. Bij annulering 
tot 1 maand voor aanvang zijn de kosten 60%. Tot 
de aanvang 90%. Bij aanvang 100%. Bij 
annulering is het mogelijk iemand anders voor te 
stellen. 



Het arrangement is vooral 
bedoeld voor alleenstaande 
ouders, maar niet exclusief. Als 
u als stel met kinderen mee wil 
doen, dan kan dat uiteraard 
ook! 
De maaltijden zijn bereid met 
biologische en biologisch-
dynamische producten, van 
eigen tuin of uit de streek. 
Uiteraard houden we rekening 
met vegetariërs of speciale 
diëten. Geef dat vast bij 
reservering op. 
Aankomst is op vrijdag voor 
het diner, vertrek op vrijdag na 

het ontbijt.  
De Serra da Estrela is een ruig natuurlandschap, we raden dan ook aan om makkelijke schoenen en 
kleding mee te nemen. Als de zon schijnt, dan is het warm, in de zomer zelfs heet, dus neem een hoed 
of pet en zonnebrand mee, zeker ook voor de kinderen. Ook in de zomer kan het soms ´s nachts 
afkoelen, dus neem in ieder geval een warm vest mee. 
In de studio´s en tenten is beddengoed en handdoeken aanwezig. Ook hebben we badhanddoeken 
voorbij het waterbassin. wasmachine aanwezig. Yogamatten aanwezig



Oppas met de kinderen na het ontbijt



en ook de grotere kinderen vinden elkaar



domínio feiten van de afgelopen 8 jaar 
3.475 gasten 

332 vrijwilligers 
184 kunstenaars, artiesten, musici, performers 

5 quintas gerenoveerd  
300 m2 atelierruimte en opslag & wasserij gerealiseerd 

8 septictanks aangelegd, electra vernieuwd 
ontsluitingsweg geasfalteerd 

12 sócios van de Maluca Art Atelier lda 
4 auto´s opgebruikt en nog steeds dezelfde New Holland tractor 

300 lammeren, 3 veulens, 12 honden geboren 
honderden bomen geplant: olijfbomen, kersen, vijgen, amandelen, 

perzik, citrus, abrikoos, kweepeer, linden, platanen en ceders 
wijngaard aangelegd 

waterbassin gebouwd, eigen bronwater 
3 openlucht theaters  

90 ton olijven geoogst 
6 Angel Art Festivals 

5 Convivia, 33 workshops 



Faciliteiten 

22 ha landgoed 
moestuin, boomgaarden 

biologische keuken, slow food  
terras & strandje 

waterbassins 
panoramaterras 300 m2 
gasteneetkamer 24 pers 

zomerbar & overdekt terras & 
loungeplek 

dôme 12 mt diameter, 6 mt hoog 
maluca art atelier 120 m2 

paviljoen atelier 75m2 
openlucht rots theater 200 pers 

amfitheater 60 pers 
stal 



casa das pombas 
Sfeervol verbouwd landhuisje met leefruimte 35 m2, open keuken en vloerverwarming en open haard, 
smalle wenteltrap naar etage met een fijne slaapkamer met 2-pers. bed en een kleine 1-pers. kamer, 
badkamer met ligbad. Terrassen voor het huis omringd door olijfbomen. max 3 personen



studio´s 
In de bijgebouwen van Quinta da Portela, de herenboerderij van het domein, zijn 6 studio's ingericht, elk met 
eigen entree, privé badkamer met douche, en allemaal in een eigen verrassende stijl ingericht met antiek, 
kunst, goede bedden, schrijftafel, zitgedeelte en uitzicht over de vallei. max 12 pers totaal, 2 per studio



kamperen in de olijfgaard 
Kamperen kan in onze eenvoudige, ruime bungalowtenten met 2 echte bedden, opgemaakt en handdoeken of 
in eigen tent. De olijfgaard is 2,5 ha en heeft een badhuis met douches en toiletten. max 75 personen in tenten  
ruime plekken in de olijfgaard voor eigen tent. max 30 plekken



de reis 
Dominio Vale do Mondego ligt in de Beira 
Alta district in het binnenland van Portugal. 
We zijn op ongeveer 45 km van de grens 
met Spanje verwijderd, op de hoogte van 
Salamanca. 

met de auto: 
vanaf Nederland rijdt u door Frankrijk naar 
Spanje Baskenland en dan via Salamanca 
de grens over Portugal in, vandaar is het 
nog maar 45 km. 

Wij kunnen een meet & greet op het 
vliegveld verzorgen voor gasten, transfer 
naar een hotel in Porto of Lissabon of bus/
treinstation of een transfer rechstreeks vanaf 
het vliegveld naar ons domein. 

vliegen:  
naar Porto 
met TAP, Transavia & Ryanair 
met de huurauto is het 2 uur rijden over 
goede tolsnelwegen 
met de bus naar Guarda duurt 3 uur 
met de trein naar Guardan is 3,5 uur 

naar Lissabon 
met KLM, TAP, Transavia & Easyjet 
met de huurauto is het 3 uur rijden over 
goede tolsnelwegen 

met de bus naar Guarda is 4 uur 
met de trein naar Guarda is het 4,5 uur 

openbaar vervoer: 
voor de bus: www.rede-expressos.pt 
voor de trein: www.cp.pt 

http://www.rede-expressos
http://www.cp.pt
http://www.rede-expressos
http://www.cp.pt


domínio vale do mondego 
karin sligting & eelco schaap 

quinta da portela, faia, guarda 
portugal 

tel. 00-351-271926276 
telm. 00-351-968225489 

info@dominiovaledomondego.com 
www.dominiovaledomondego.com 

www.angelfestival.com 
info@angelfestival.com 
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