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Chi Kong
in adembenemend mooi Slovenië
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Chi Kong
in adembenemend mooi Slovenië

Slovenië,  je hoort er vrijwel niemand over. Is het dan geen mooi 

land? Het tegendeel is echter waar. De omgeving is prachtig en

heeft veel te bieden: kletterende watervallen, grotten, 

smaragdgroene meren, geurige wouden, fleurige alpenbloemen

en prachtige rivieren. 

Aankomende zomer kun je een week lang genieten van de 

schoonheid van dit land tijdens een Chi Kung vakantie. Al eerder 

schreven we over deze training, afkomstig uit China. Deze vakantie 

vindt plaats in een piepklein en prachtig in een vallei gelegen dorpje 

in het Sloveense Triglav National Park. Deze streek staat voor pure 

schoonheid, serene rust, adembenemende berglandschappen en 

onaangetaste natuur.  De liefelijke vallei wordt doorkruist door 

één van de mooiste rivieren die Europa heeft: de Soča. 
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Chi Kung trainingen
is een verzamelnaam voor in China ontwikkelde trainingen, die 

ertoe dienen om vitale energie, mentale kracht, bewustzijn en 

gezondheid op te bouwen. Chi Kung vormt een vast onderdeel 

van de reguliere, preventieve en curatieve Chinese geneeskunde. 

Tijdens deze week train je iedere dag maar liefst vier uur, twee 

keer twee uur op een dag en zal je een grote sprong vooruit 

maken op het gebied van begrip, trainingsniveau, bewustzijn en 

gezondheid. Bij mooi weer worden de Chi Kung lessen uiteraard 

buiten gegeven en anders in een mooie hal. Op de zesde dag staat 

er een mooie hike op het programma. Naast deze activiteiten 

zal er genoeg tijd zijn om te luieren, wandelen of aan de rivier te 

liggen. 

Op een afstand van 20 minuten met de auto kun je terecht voor 

alle outdoorsporten: kajak, canyoning, raften, mountainbiken, 

ziplines, paragliding, hiken, klimmen, en nog veel meer. 

Kijk hier voor meer informatie over deze prachtige reis!
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