
 
  

 
 
 
 

 
 

“Wie zijn eigen weg 
loopt, verdwaalt 

nooit” 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

           Magisch en intens 

Hoe zou het voor jou zijn, 
om zeven dagen lang alle 
tijd voor jezelf te hebben? 
Los te komen van je 
dagelijkse bestaan vol 
prikkels? Niks te hoeven, 
tot rust te komen en op te 
laden? Inzichten en 
inspiratie op te 
doen, helderheid te 
krijgen en antwoorden te 
vinden op jouw vragen? 
Wij hebben zelf ervaren 
hoe magisch en intens het 
is om in de woestijn te zijn 
met een groep vrouwen. 
Deze onvergetelijke 
ervaring gunnen we ook 
andere vrouwen; jezelf te 
mogen zijn in de stilte van 
de woestijn. 
 

 

 
 

 
“Na zonsondergang vult  
de hemel zich met 
duizenden sterren. Als je 
wilt, kun je heerlijk in de 
buitenlucht slapen” 
 

 
 

   
Tijd lijkt eindeloos te zijn  
 
Reis door de Sahara 
Sisters Travel organiseert een 7- daagse wandeltocht door 
de magische woestijn van Marokko. De stilte van de zwoele 
Sahara brengt je weer terug naar jouw basis. Tijd lijkt 
eindeloos te zijn, al wandelend door de leegte van de woestijn 
en slapend onder de prachtige sterrenhemel. Geen afleiding, 
stap voor stap lopend door het zachte zand, uit je hoofd 
komen en weer thuiskomen bij jezelf. Door de stilte ontstaat 
er ruimte om te reflecteren op jouw levenspad, in gezelschap 
van een groep gelijkgestemde vrouwen. 
 

               
Sisters in de desert  
 
Met een karavaan trekken we de woestijn in. De Berber crew 
verzorgt ons volledig de gehele reis. De kamelen dragen onze 
spullen en jou indien je dat wilt. De kok voorziet ons dagelijks 
van overheerlijke en met aandacht gemaakte Marokkaanse 
gerechten.  
 
We wandelen ongeveer 5 uur per dag rustig door de eindeloze 
zandvlaktes en prachtige duinen van de Sahara. Dit doen we 
grotendeels in stilte. Iedereen met een gemiddelde conditie 
kan mee.  
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Data 

08 - 15 november 2020 
14 - 20 maart 2021 
21 - 27 maart 2021 
 
 
 

 
 

 
“Door het wandelen in de 
woestijn werd het steeds 
stiller in mijn hoofd. Zo 
heerlijk om werkelijk niks te 
hoeven en verzorgd te 
worden" 
 

 

Bel, mail of app ons! 

 
 

Travel Coaches  

Barbara Verbeek 
barbara@sisterstravel.nl  
06 - 53 64 96 81  
 

Marije Manni 
marije@sisterstravel.nl   
06 - 46 92 58 69  
 
Sandra Verbeek 
sandra@sisterstravel.nl   
06 - 55 18 08 05  
 

 
 

          
          https://sisterstravel.nl 

 

 
Wat kun je van ons verwachten? 
Wij organiseren de reis en reiken oefeningen aan die dienend 
kunnen zijn aan jouw proces. Wij stemmen het programma af 
op de behoeften van de groep. Daarnaast zijn wij zijn 
beschikbaar voor individuele (coachings)gesprekken.  
 
Vooraf 
Vooraf nodigen we jou uit voor een kennismakings-
bijeenkomst met alle vrouwen die meegaan. We wisselen uit 
waarom eenieder meegaat. Daarnaast informeren we je over 
de reis en over praktische zaken en is er ruimte voor allerlei 
vragen.  
 

 
Genieten van de zonsondergang 
 
Na de reis  
Na 6-8 weken organiseren we een bijeenkomst om terug te 
blikken op de reis en te delen hoe eenieder zijn wensen in de 
praktijk heeft kunnen brengen. 
 
Meer informatie 
Ben je nieuwsgierig geworden, wil je meer informatie of wil je 
je meteen inschrijven? Dat kan. Ga dan naar onze website 
https://sisterstravel.nl of scan de QR code hiernaast. 
 
Groepsreis op maat 
Heb je zelf een groep dames met wie je een bijzondere reis 
door de Sahara wil maken? Wij kunnen ook een groepsreis op 
maat voor je maken. 
 
Wij kijken ernaar uit om jou op een van onze reizen te 
ontmoeten! “You deserve it!” 
 
Groeten,  
Sandra, Barbara & Marije 
 

 


