
Zomerseizoen	2019

Ook	komende	zomer	kunnen	jullie	weer	op	ons	rekenen
voor	een	(gezins-)vriendelijke	vakantie	te	midden	van	de
natuur	en	de	beestenboel.	Spelen,	ravotten,	wandelen,
zwemmen,	beestenboel	verzorgen,	kampvuur,
weerwolvenspel,	excursies,	gezellige	BBQ´s,	goede
maaltijden	en	...	niets	doen.	

Momenteel	zijn	we	op	zoek	naar	´	mini-ondernemers´	om
de	zomerbar	te	draaien.	Hoewel	de	honesty-bar	prima

functioneert,	zou	het	toch	fijn	zijn	als	we	voldoende	bezetting	hebben	om	net	dat	beetje
meer	te	bieden.	

Ook	hebben	we	een	nieuwe	partner	gevonden	voor	jeep	tours	met	gids.	Een	sympathiek
Portugees	koppel	uit	de	Geres	met	ruime	kennis	en	ervaring.	Natuurlijk	blijven	ook
paardrijden,	parapenten,	canyoning,	avonturenparken	en	andere	outdoor	challenges	op
het	programma	staan.	

Uiteraard	gaan	we	ook	deze	zomer	weer	op	wandelexcursies	of	samen	het	echte
bergleven	onderzoeken.		Van	het	voorjaar	gaan	we	op	zoek	naar	2	parttime	medewerkers
om	ons	te	vervangen	op	de	boerderij,	zodat	wij	met	een	gerust	hart	uitgebreid	met	jullie
op	stap	kunnen.	
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Het	was	weer	een	bijzonder	mooi	jaar!
Er	 lijkt	maar	geen	einde	aan	te	komen	sinds	we	hier	wonen.	Mooie,	bijzondere,	 intense
jaren.	Ook	 2018	was	 er	weer	 zo	 een.	Het	 jaar	 dat	we	 in	 rap	 tempo	 van	 Timo´s	 vader
Sjaak	 afscheid	 moesten	 nemen.	 Het	 jaar	 waarin	 we	 2	 complete	 mountain	 lodges
gebouwd	hebben.	Het	 jaar	waarin	we	de	hulp	van	22	vrijwilligers	hadden.	Maar	ook	het
jaar	 waarin	 we	 halverwege	 de	 topdrukte	 er	 weer	 alleen	 voor	 stonden	 (tja,	 ook	 goeie
vrijwilligers	moeten	ooit	weer	 terug	naar	hun	eigen	 leven).	Het	was	ook	het	 jaar	dat	we
weer	 een	 ezel	 verloren	 aan	 de	 wolven,	 en	 dat	 onze	 ´pups´	 zich	 ontpopten	 tot	 ware
wandelgidsen.		Het	was	een	mooi	jaar,	boordevol	ervaringen	en	ontmoetingen	die	we	niet
hadden	willen	missen.		2019	belooft	er	weer	net	zo	een	te	worden!
	

We	wensen	van	harte	dat	ook	jouw	jaar	bewogen	was,	en	wordt,	boordevol	mooie
uitdagingen	en	onvergetelijke	momenten.	Hopelijk	mogen	we	je/jullie	hier	snel	weer	van

harte	welkom	heten.	Voor	nu,	heb	het	goed	samen	en	geniet!

	

Eindelijk...	onze	droom	cabins!!

Mountain	Log	Cabins
In	2018	bouwden	we	eigenhandig,
na	instructie	van	´Viktor	de	Rus´,	de
eerste	twee	rondstamhuisjes.	Ze	zijn
nog	beter,	comfortabeler	en	mooier
dan	we	hadden	verwacht.	Simpel,
ruimtelijk,	met	veel	uitzicht,	comfort
en	buitenruimte.	De	lodges	vallen	zo
goed	in	de	smaak,	dat	we,	as	we
speak,	bezig	zijn	aan	ons	derde
pronkstuk.	

-2	Boerenleeftenten
Zoals	jullie	weten	bewaken	we	graag
de	rust,	ruimte	en	privacy	die	we
jullie	beloven.	We	weten	maar	al	te
goed	het	aantal	gasten	waarmee	dit
alles	gewaarborgd	is,	maar	waarmee
onze	plek	ook	gezellig	is	en
voldoende	speelkameraden	voor	de
kinderen	biedt.	Met	de	komst	van	de
mountain	lodges,	hebben	we
besloten	2	Boerenleeftenten	in	te
leveren,	hoe	populair	ze	ook	mogen
zijn.	De	6	overgebleven
Boerenleeftenten	wacht	een	aardige
portie	Tender,	Love	&	Care.
Geinspireerd	door	het	warme
welkomstgevoel	van	de	lodges.	

Kom	je	ook	bij	ons
slapen?

Boekingsseizoen	open
Tijdens	de	kortere	winterdagen,
stromen	de	zomerreserveringen	altijd
weer	in	rap	tempo	binnen.	Zeker	de
boerenleeftenten	en	de	lodges	raken
snel	vol.	Dit	jaar	is	reserveren
makkelijker	dan	ooit!

We	hier	ooit	is	geweest,	kent	het,
#slowlifePortugal.	Maar	wat	doe	je,
als	kleinschalige	camping,	als	je
merkt	dat	je	gasten	bij	aanvragen	of
reserveringen,	verwachten	dat	wij	in
dezelfde	mate	en	snelheid,
verbonden	zijn	met	internet?	Juist	ja,
je	kiest	een	goed	automatisch
reservering	systeem!	Het	was	een
beste	investering,	maar	de
wetenschap	dat	jullie	gewoon	lekker
kunnen	reserveren	zonder	dat	jullie
op	mij	hoeven	wachten,	geeft	veel
rust	en	bespaart	ontzettend	veel
werk.	Kunnen	wij	ons	weer	lekker
focussen	op	onze	gasten,	dieren	en
plek.	Zalig!

Permaculture	Earthworks	Course	June	2019
In	het	kader	van	de	steeds	drogere	zomers	en	oprukkende	desertificiatie,	merkten	we	dat

er	serieus	actie	moet	worden	ondernomen.	Weg	met	de	schop,	en	eenmalig	de
graafmachines	aan	het	werk	zetten	om	de	waterbalans	weer	te	herstellen.	Rain	water
harvesting,	swales,	dams,	etc.	inzetten	om	het	regenwater	zo	lang	mogelijk	op	je	land	te
houden,	te	laten	infiltreren	in	de	grond	zodat	het	ooit	weer	vruchtbaar	kan	worden.	Al

zoekende	merkten	we	dat	de	gemiddelde	permacultuur	cursus	bij	ons	geen	zoden	aan	de
dijk	zou	zetten.	Uiteindelijk	vonden	we	wat	we	zochten,	online,	in	Australie,	bij	Zaytuna
farm.	Een	nuchtere	praktische	cursus	gegeven	door	David	Spicer	en	Geoff	Lawton.
Beetje	ambitieus	om	David	Spicer	aan	te	schrijven	en	guess	what?!	Na	uitleg	van	de
situatie	waarin	Portugal	(en	de	meeste	Zuid-Europese	landen)	zich	bevindt,	stemde	hij

toe	om	in	juni	2019	deze	speciale	cursus	hier,	op	Quinta	Rural	te	geven.	
We	hopen	op	aardig	wat	media	aandacht,	zodat	deze	kennis	zo	ver	mogelijk	verspreid	en

toegepast	wordt	t.b.v.	natuurherstel.	

When	the	well	is	dry,	we	know	the	worth	of	water.	

Deelnemen

We	zouden	jullie	hier	graag	weer	verwelkomen!	Wacht	je	niet	te	lang
met	reserveren?

Bloggers,	fotografen	en
persreisjes
Bijna	iedere	kleine	ondernemer	vindt
het	eng,	zichzelf	zichtbaar	maken.
Gefocused	als	je	bent	op	je	´dienst	of
product´,		stel	je	je	al	snel	te
bescheiden	op.	Maar,	je	kunt	nog	zo
´n	prachtplek	hebben,	als	je	je	niet
laat	zien,	weet	niemand	je	te	vinden.	
Tijd	voor	de	volgende	spannende
stap	in	onze	ontwikkeling.	Maar	hoe
doe	je	dat	dan?
Gelukkig	hebben	we	ontdekt	dat	ook
hier	´mensen	voor	zijn´.		Met	de	hulp
van	sympathieke	en	professionele
bloggers	en	fotografen,	zijn	we	al
goed	op	weg.	Doorheen	onze
website	kom	je	al	hun	prachtige
beeldmateriaal	al	tegen.	Een	video
zit	eraan	te	komen,	alsook	een
eerste	persreisje.	Brrrr...blijft	toch
spannend!

In	de	planning
Het	 verhuurklaar	 maken	 van	 de
hoevekamers	 hebben	 we	 nog	 even
uitgesteld	tot	volgende	herfst.	
Zo	hebben		wij	de	tijd	om	
de	3de	mountain	lodge	te	bouwen
en	alle	lodges	af	te	werken
te	 tuinieren,	 laat	 de	 vlindertuin
maar	groeien
een	 2de	 afwasplek	 en	 start	 van
een	 extra	 sanitairgebouwtje	 op
het	onderste	terras	te	bouwen
de	 website	 af	 te	 maken	 én	 te
vertalen
een	 succes	 van	 de	 earthworks
course	te	maken
andere	 interessante	 workshops
en	 georganiseerde	 vakanties	 uit
te	 werken.	 Zoals	 de	 succesvolle
Kinderwandelvakanties,	 de	 ´geen
getut,	 geen	 gefrut´
Vrouwenmidweek,	 	 de	 ´Oerman-
week´,	 een	 praktische
natuurfotografie	 week	 en	 een
stilte	 retraite.	 Neem	 bij	 interesse
zeker	even	contact	op.	

Beestenboel
We	zorgen	voor	15	boerderij	dieren,
zo	telde	Timo	gisteren	
4	ezels
3	paarden	
2	katten
3	knuffel-	en	wandelhonden
1	miniatuur	snurkhond
2	goudvissen	in	de	watertank

Dieren	die	tijdens	je	tijdens	je	verblijf
vast	leert	kennen.	Labrador	Droppie
begeleidt	je	op	wandeling,	eigenwijze
ezelin	Clariça	staat	ineens	achter	de
bar,	veehond	Ayla	bewaakt	de
kampeerders,	en	paard	Rob	geeft	je
zomaar	een	coachingssessie.	Dier,
gast	en	natuur	gaan	hier	hand	in
hand.	
En	natuurlijk	balkt	de	ezel	een
keertje	enthousiast	bij	het	horen	van
onze	stem,	durft	het	paard	nog	wel
een	appeltje	te	pikken,	dan	wel	´een
paar´	te	laten	vallen.		Welkom	bij	het
boerenleven!

Wilde	flora	en	fauna

Daarnaast	vind	je	hier	steeds	meer
wilde	dieren,	van	vogeltjes		(nou	ja,
vogelTJES...	naast	de	hop	ook
slangarenden	en	gieren!)	reptielen
en	vlinders	tot	wolven.	We	creeeren
steeds	meer	´holletjes´	en	nestjes	en
veilige	havens	op	ons	terrein	en
proberen	te	helpen	bij	hun	natuurlijke
voeding.	En	dat	merken	we!	Met	hulp
van	onze	wildcamera	en
spoorzoeken	zijn	we	de	fauna	op	en
rond	quinta	rural	in	kaart	aan	het
brengen.	De	flora,	die	ook	steeds
diverser	wordt,	is	voor	een	volgend
jaar.	Biologen	mogen	zich	altijd
melden.	

	

Kom	je	ook	weer	bij	ons	op
vakantie?

Quinta	Rural	Farm	Camp	&	Mountain	Glamping
Juguelhe

4860-426	Rio	Douro
Cabeceiras	de	Basto
Noor	Portugal

	

	

Nu	reserveren
	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	quintarural@gmail.com	toe	aan	uw	adresboek.
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