Oplev Egyptens magiske spiritualitet
Afrejsedato: 10. november - 20. november 2017

Du inviteres med på en rejse, igennem en hellig hemmelig dør, til det originale, ægte Egypten. Oplev de
gamle pyramider og templernes mysterier på denne
eksklusive magiske rejse til Egypten og UNESCO
verdensarvsområde med spirituelle guide Cellina
Gylling.
Gennem årelange lokale kontakter, og særlige
forbindelser til de egyptiske statsarkæologer, bliver
du taget ind af bagdøren til det reelle Giza, de ældste
indsigter, det autentiske Egypten.
Rejsen byder blandt andet på:
– Giza Pyramiderne og Sphinxen
– Guest House/ lightcenter.
– Sharm El Sheikh
– Ørken camp i sikkert område.
– Sejltur med mulighed for snorkling i det røde hav.
– 5 stjernet deluxe hotel

Her bor vi! Right upfront Giza Pyramiderne.

Tilmeldingsfrist: Først-til-mølle princippet / 20. oktober
Depositium: Depositium: kr. 5.000 betales ved tilmelding.
Restbeløb kr. 10.400 betales senest 1. november 2017
Yderligere oplysninger fremsendes i forbindelse med tilmelding til Cellina
Gylling: info@cellinagylling.com.
Vores udvalgte rejseselskab i forhold til flyselskab, er Younesrejser.dk, grundet
deres mange års indsigter og viden.
Kontakt:
Cellina Gylling, tlf.: + 45 31 32 00 33 for nærmere
info og reservation. Mail: info@cellinagylling.com.

Du kommer helt tæt på Egyptens magi og bliver fyldt
op med lys og energi. Du vil opleve nærhed, nærvær,
intensitet, og noget der vibrerer helt ind under huden
på dig, så du kommer i kontakt med det ægte i dig
selv.
På denne tur vil de største indsigter være omkring
dig selv og forbundet med jordens unikke steder. Det,
at komme så tæt på sin egen indre sandhed, fjerner
mistillid, uro og meget andet. Der hvor du er, der hvor
du befinder dig i livet, der bliver du forstærket.
Velkommen til!
Jeg glæder mig til at rejse med dig!

Vi overnætter også i ægte Beduinstil
langs Sinai ørkenens breder.

Læs mere på:
www.CellinaGylling.com/Egypten

