
“De Helende Reis” 
“The inspired life centre”  

Cortijo Las Salinas  

Informatiebrochure belevenis reis 

 

 

 

 
Kiezen voor jezelf, de tijd om te helen, terug in je kracht staan  

met Martine’s Magical Touch 

 

19 april tot 5 mei 2023 

 

Informatie belevenis reis 
 

“The inspired life centre” Cortijo Las Salinas, gelegen tussen de olijfboomgaarden  

in het zuiden van Spanje, Andalusie. 

Zes dagen genieten van de stilte en de natuur,  

verschillende plaatsjes op het domein om je terug te trekken  

en helemaal tot jezelf te komen. 

Heerlijke en gezonde vegetarische maaltijden. 

Deelnemen aan  groepssessies, meditaties, wandelen, ademhalingssessie. 

Een individuele behandeling zoals hoofd- of rugmassage, voetreflexologie, begeleiding. 

Martine’s Magical Touch inspired bij Touch Of Matrix®  

gegeven door Martine Voet gecertificeerde Touch Of Matrix therapeut. 

  



Dagelijks programma zo-do 

- 8u00   ochtendwandeling/ meditatie-beweging 
- 9u00   ontbijt 
- 10u00 - 12u00  groepssessie Martine’s Magical Touch zo/di/do 

Ademhalingssessie ma/wo 
individuele therapie of behandeling (op afspraak) 
wandeling naar de bergtop of naar de rivier 

- 13u00 lunch 
- 14u00 - 18u00  individuele therapie of behandeling (op afspraak) 

wandeling naar de bergtop of naar de rivier 

- (18u  ademhalingssessie zo/di/do) 

- 19u30   avondeten 

 
Er zijn drie groepssessies voorzien op, zondag, dinsdag en donderdag. 

Eén individuele behandeling of therapie van 45’ bij Martine  

Zo is er voldoende tijd om zelf in te vullen met rust en stilte of persoonlijke begeleiding of een individuele 

behandeling. 

De focus ligt op herstel en heling op alle vlakken.  

Extra groepssessies of individuele sessies kunnen aangevraagd worden 

Het programma kan gedurende de belevenis reis gewijzigd worden. 

Zaterdag 9 april 
namiddag  Aankomst in het centrum 

Toewijzing en inneming kamers 

18u00  Verwelkoming Voorstelling Martine en Martine’s Magical Touch inspired by Touch Of Matrix 

Uitleg groepssessies: Van klacht naar kracht, Maak van je wens de werkelijkheid 

Muziek 

Meditatie voor de liefhebbers 

19u30  Avondeten 

21u00 meditatie 

Vrijdag 5 mei 
8u00   Ochtendwandeling /meditatie 

9u00  ontbijt 

10u00   kamers ontruimen 

Vertrek naar Malaga en eventueel bezoek aan de stad 

Voor wie is deze belevenis reis? 
Deze belevenis reis is voor iedereen. 

Voor iemand die tijd voor zichzelf wil nemen in alle rust, die op kracht wil komen in vrijheid. 

Voor iemand die aan zijn herstel werkt, na ziekte, burn-out, trauma, verwerking van bepaalde gebeurtenissen. 

Voor iemand die een andere kijk wilt op zijn leven of die keuzes wil maken. 

Voor iemand die ergens tegenaan loopt en de oplossing wil vinden of zien. 

Voor iedereen die de verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid op de vier niveaus, fysiek, emotioneel, mentaal en 

spiritueel in eigen handen wil nemen. 

Voor iemand die zijn leven wil aanpakken en er wil voor gaan. 

Na deze belevenis reis: 
• Ben je in rust, rust in je hoofd 

• Voel je je lichter en vrijer 

• Heb je een ontspannen lichaam na de behandeling 

• Sta je vol energie in jouw kracht  

• Kan je een andere kijk op het leven hebben 

• Kies je voor jezelf, ervaar je zelfliefde 

• Heb je verbinding met jezelf 

  



Martine Voet - gecertificeerd Touch of Matrix ® therapeut 
 

Ik ben Martine, bewustzijnstherapeute, energetische therapeute, 

Voetreflexologie en allerhande behandelingen en massages. Ik ben 59 jaar, 

gehuwd, 3 kinderen en partners en 5 kleinkinderen. 

Ik heb een enorme levenservaring en groei doorgemaakt, over hoge 
bergen en diepe dalen, dit heeft me gebracht tot wie ik vandaag ben. 
Een vrouw vol levensvreugde, kracht en energie, de gave om andere te 
helpen en te helen op een manier die bij de mens op dat moment past. 
 
Ik weet zelf wat het is om met moeite het leven te trotseren. 
Ik werd geconfronteerd met depressie, ziekte en langdurige opnames. 
Ik vond terug de kracht in mezelf en ontdekte opnieuw de zin van het 
leven. 
Sinds september 2009 heb ik mijn zaak Relaxotopia in Waregem. 

"Door de vele opleidingen en ontmoetingen met vele docenten en medestudenten, nieuwe vrienden en Yoga ben ik 
geworden wie ik vandaag ben." 
 
Vrij zijn, je opnieuw beter voelen, oprecht in contact komen met jezelf, de mensen om je heen, de natuur en het 
universum. Dat is voor Martine de essentie van het leven. 
In je kracht staan, daar draait het om, ervoor zorgen dat jij je opnieuw goed voelt, ertoe bijdragen aan een betere 
gezondheid. 
 
Martine begeleid je tijdens deze therapie, heb je nood aan ondersteuning of extra praatje, dan kan dat geregeld 
worden volgens het programma. 
 

Martine’s Magical Touch MMT 
Hieruit heb ik mijn eigentherapie ontwikkeld, namelijk Martine’s Magical Touch 
Deze is voor een groot deel ontstaan vanuit Touch Of Matrix®. 
Martine helpt je de fysieke, emotionele, mentale, spirituele en alle andere barrières in jezelf op te ruimen. 
En wat jij wilt veranderen voor ogen te zien en daarmee aan de slag te gaan. 
Weten wat je wilt veranderen en wat je wel wilt, dit samen ontdekken en dit jouw waarheid maken. 
Van wens naar werkelijkheid met MMT. 
 
Wat is Touch of Matrix®? 
Touch of Matrix ® is een zelfbewustzijnsmethode. 
Hoe zou het zijn om te ervaren dat jouw lijf meer kan dan je denkt?  
Hoe zou het zijn om het zelfhelend vermogen van jouw lichaam te activeren en ermee aan de slag te gaan? 
Touch of Matrix biedt jou een nieuw perspectief op welzijn, gezondheid en bewustzijn.  
Deze behandelingsmethode werkt op verschillende niveaus en pakt het probleem tot in de kern aan. 
Emotionele of mentale problemen kunnen fysieke klachten voortbrengen en omgekeerd. 
Met deze methode heb je op gebied van gezondheid, welzijn en welvaart alles binnen handbereik. 
Door verbinding te maken tussen het grote veld van informatie en lichaamswijsheid ontstaat een op zichzelf 
staande, maar tevens als complementair inzetbare, methode die zeer doeltreffend is. 

Massages die op uw lijf geschreven zijn 
Als ervaren massage therapeut help ik u door middel van massage dichter bij uzelf te komen. 
Bij een eerste afspraak hebben we een gesprek zodat kunt u aangeven welke problemen of klachten er zijn en of er 
medische  problemen en of behandelingen zijn waar rekening dient mee gehouden te worden. 
Ik bied u een ruime waaier aan massages aan, elk met zijn eigen unieke eigenschappen en werking. 
 



Praktische informatie 
 

Data 

zaterdag 29april tot en met 5 mei 2023 

 

Prijs per persoon incl. BTW 
Twee persoonskamer twin bed met gedeelde badkamer   €1470,00  

Kamer alleen dubbel bed met gedeelde badkamer   €1670,00 

Kamer alleen dubbel bed met eigen badkamer    €1870,00 

                                    

prijs is inclusief:  

6 overnachtingen, 3 vegetarische maaltijden per dag, thee/koffie, badhanddoek en handdoek zwembad aanwezig 

Nareis samenkomst in Waregem wordt samen afgesproken  
Drie groepssessies en één individuele behandeling/therapie bij Martine van 45min  

Ademhalingssessies 

 

Prijs is exclusief:  

vlucht, vervoer van/naar de luchthaven 

verzekeringen, zelf een reisverzekering voorzien 

drank (hospitality bar) 
Bijkomende behandeling en therapie zijn tegen betaling volgens prijslijst Relaxotopia en op afspraak. 

De afspraken voor de behandeling worden ter plaatse gemaakt en betaald. 

Je kan bij Kirsty of Jon eveneens individuele sessies aanvragen zie website 

https://www.alwayschoose.com/jonmacdonald 

Inschrijving en betaling  

Inschrijven via martinevoet@relaxotopia.be met onderwerp “De Helende Reis ” 2023 

Vroegboek korting €100,00 bij inschrijving voor 15 januari 

Inschrijving definitief na betaling 30% voorschot op de factuur 

Inschrijven voor 1 maart 2023 

 

Groep 

minimum 10 deelnemers 

 
Vluchten                

Je boekt zelf de vliegtuig reis, voorzie een aankomst in de voormiddag. 

Terugreis van Malaga vrijdag 5 mei in de namiddag of avond 

Reistijden van andere deelnemers kan op vraag doorgegeven worden. 

Vb. Vliegtuig van Oostende naar Malaga aankomst rond 9u. 

  

Transfer naar locatie 

Kan met huurwagen of taxi    

Samen rijden maakt de rit goedkoper 

 

 

Annuleringsvoorwaarden  

Zie algemene voorwaarden  

Het betaalde bedrag wordt onder geen enkele voorwaarde terugbetaald tenzij u zelf iemand anders vindt die in uw 

plaats kan meegaan bij overmacht of ziekte.  

 

Covid 19 maatregelen  

Mocht de belevenis reist onverwachts niet kunnen doorgaan, dan krijgt u een gratis voucher voor een volgende retreat 

van Relaxotopia.  

Lukt het toch niet om een volgende belevenis reis mee te volgen met geldige reden, dan wordt het volledige bedrag 

teruggestort mits het afhouden van een administratieve kost van 50 euro.  

Bent u onverwachts ziek geworden of is er overmacht, dan mag u zelf uw plaatsje doorgeven aan iemand anders. Er 

wordt geen enkele kost aangerekend.  

U mag ons ook verwittigen, we leggen ook steeds een reservelijst aan. Kunnen we toch op het laatste moment iemand 

in uw plaats meenemen, dan is de annulatie kosteloos.  



Hopend op jullie begrip! 

Algemene voorwaarden belevenisreis 
Artikel 1 | Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de deelname aan een belevenis reis. 

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving 
Martine Voet Relaxotopia richt zich op training, coaching, workshops en belevenisreis binnen het werkveld van 
persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin.  
Relaxotopia, Stuifkouter 52, 8790 Waregem 
GSM: 0032475416422 
BTW: NR BE-0181.232.711 
 

Artikel 3 | Definities 
Martine Voet Relaxotopia als organisator, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar 
diensten. Deelnemer/klant is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Martine voet 
Relaxotopia. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen deelnemer/klant en Martine 
Voet over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden per mail bevestigd aan deelnemer/klant na een 
inschrijving van deelname belevenis reis door Martine Voet. Deelnemer/klant stuurt desgewenst voor aanvang van 
de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail. 
 

Artikel 4 | Begeleiding belevenisreis 
1. Martine Voet zal de belevenis reis naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Martine Voet heeft jegens de 
begeleiding van de belevenis reis een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een 
resultaatsverplichting. 
2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft deelnemer/klant toestemming haar 
NAW gegevens plus telefoonnummer en email te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van Martine 
Voet voor administratiedoeleinden. 
3. De deelnemer/klant draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan deelnemer/klant aangeeft dat deze 
noodzakelijk zijn of waarvan de deelnemer/klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor de 
deelname aan de belevenis reis, tijdig aan Martine Voet worden verstrekt. Het doorgeven van voedselintolerantie en 
allergieën, nodige belangrijke medische gegevens, zwangerschap. 
4. Disclaimer 
Touch of Matrix® is niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. Touch of Matrix® is een 
gereedschap of middel, niet het enige middel. Touch of Matrix® sluit geen enkel ander middel uit. Indien u wilt 
stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen u en de betreffende 
beoefenaar van deze andere discipline. De Touch of Matrix® therapievorm neemt geen impliciete of expliciete 
bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of 
medicatie. 
Touch of Matrix® therapeuten onthouden zich van uitspraken over behandelingen, medicatie of interventies van 
andere disciplines; d.w.z. ze doen geen uitspraken over vakgebieden buiten Touch of Matrix® en hebben niet de 
intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen. Hoewel Touch of Matrix® fantastische 
resultaten heeft opgeleverd, is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt. U blijft te allen tijde persoonlijk 
verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en voor wat u met Touch of Matrix® doet en deze verantwoordelijkheid 
kan nimmer worden afgeschoven op de trainer of de mensen die het uitgevonden of gepatenteerd hebben. 

Artikel 5 | Prijzen en offertes 
1. Alle offertes en prijsopgaven door Martine Voet gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en 
levertijd en vervallen na 30 dagen. 
2. Offertes zijn gebaseerd op de bij Martine Voet beschikbare informatie. 
3. Een inschrijving is volledig na het ontvangen van het voorschot en een bevestiging via mail.  



Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden 
1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden door overmaking naar ING: 
BE42 3770 2677 3754 t.a.v. Martine Voet Relaxotopia. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 7 dagen na 
factuurdatum tenzij anders aangegeven op de factuur. 
2. Bij niet tijdige betaling van het voorschot wordt de inschrijving voor deelname aan de belevenis reis van de 
deelnemer/klant ongedaan gemaakt.  
3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient deelnemer/klant dit binnen twee weken na het ontvangen 
van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij Martine Voet. 

Artikel 7 | Aanmelding en betaling voor belevenis reis 
Bij aanmelding voor belevenis reis gelden de volgende betalingsvoorwaarden: 
1. Bij aanmelding en inschrijving dient er een voorschot 30% van de factuur te worden betaald binnen 7 dagen na 
inschrijving. Het restbedrag dient uiterlijk tegen 30 dagen voor aanvang van belevenis reis te worden voldaan. 
2. Bij aanmelding en inschrijving laatste 1,5 maand voor aanvang 100% van de factuur. 

Artikel 8 Annuleringsvoorwaarden 
Artikel 8.1 | Annulering door deelnemer/klant voor belevenis reis  

Deelnemer/klant verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan Martine Voet. 
Deelnemer/klant is verplicht annuleringskosten te betalen aan Martine Voet, als volgt: 
1. Bij annulering van de belevenis reis zul je je eigen annuleringsverzekering in moeten schakelen. Het betaalde 
bedrag wordt onder geen enkele voorwaarde terugbetaald tenzij u zelf iemand anders vindt die in uw plaats kan 
meegaan bij overmacht of ziekte. 

Artikel 8.2 | Annulering door Martine Voet 

Martine Voet verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van 
het tot dan toe door deelnemer/klant betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder 
verplichtingen of aanspraken over en weer. Mocht de annulering zijn wegens ziekte van Martine Voet of wegens 
onvoorziene omstandigheden o.a. overmacht dan blijft uw betaling staan en schuift uw deelname door naar een 
volgende datum. 

Covid 19 maatregelen 

Mocht de belevenis reis onverwachts niet kunnen doorgaan, dan krijgt u een gratis voucher voor een volgende 
belevenis reis met Relaxotopia. 

 
Lukt het toch niet om een volgende belevenis reis mee te volgen met geldige reden, dan wordt het volledige bedrag 
teruggestort mits het afhouden van een administratieve kost van €75,00. 
 
Bent u onverwachts ziek geworden of is er overmacht, dan mag u zelf uw plaatsje doorgeven aan iemand anders. Er 
wordt geen enkele kost aangerekend. 
 
U mag ons ook verwittigen, we leggen ook steeds een reservelijst aan. 
Kunnen we toch op het laatste moment iemand in uw plaats meenemen, dan is de annulatie kosteloos. 
Dank voor uw begrip. 

Artikel 9 | Aansprakelijkheid 
1. Martine Voet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband 
met door haar verrichte diensten. 
2. De aansprakelijkheid van Martine Voet is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van 
de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
3. Martine Voet is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die deelnemer/klant lijdt ten gevolge van 
handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een belevenis reis. Deelnemer/klant blijft ten 
alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. 
4. Elke aansprakelijkheid van Martine Voet voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van 
welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten. 
 

 


