
EDN (EURÓPAI DÚLA HÁLÓZAT) TALÁLKOZÓ BÉCSBEN

MEGHÍVÓ
A Te szívedet is ugyanúgy megdobogtatja a születés csodája, mint a miénket? Szen-
vedélyes dúlaként nőket kísérsz ezen az egyedülálló utazáson?
Akkor gyere el a dúla univerzumunkba és osszd meg velünk a történeteidet! Szívből 
hívunk Téged, hogy egy pozitív és új szüléskultúra szolgálatában tanuljunk egymástól 
és gazdagodjunk a hasonló gondolkozásúakkal való kapcsolódásból. Olyan nőkkel, mint 
például az ausztriai Angelika Rodler, aki már a kezdetektől dúla, és más, a világ minden 
tájáról érkező érdekfeszítő vendégekkel.

MIKOR
2018. szeptember 21-23.
Kezdés pénteken 14.00, zárás vasárnap 14.00, utána szabad program 16.00-ig

HOL
Europahaus Wien (Bécs)
Linzerstraße 429
1140 Bécs
http://www.europahauswien.at

MI VÁR RÁD
    Közös születésdalok éneklése és tánc
    Dúlatermékek kiállítása és vására
    Műhelymunka speciális vendégekkel, mint

Paul Golden bába
    “Tükrözés és rezonancia – a tudatos szüléskísérés

jelentősége az idegtudomány szemszögéből” –
Dr. Joachim Bauer előadása, aki a dúla-jelenséget tudomá-
nyos neurobiológiai megközelítésből világítja meg, azaz a 
dúla, aki közvetlenül kapcsolódva erősíti a nő belső erejét
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PROGRAM
A pontos program még szervezés alatt áll, de nemsokára elérhető lesz!

UTAZÁS
A legközelebbi reptér a bécsi nemzetközi reptér
Nemzetközi vasútállomás: Wien Hauptbahnhof (Bécsi Főpályaudvar)
Legközelebbi vasútállomás: Hütteldorf megálló (ami 10 percre van gyalog, vagy 4 percre busszal a rende-
zvény helyszínétől)
Tömegközlekedés: Az Europahaus a Hütteldorf megállón keresztül közelíthető meg (ÖBB S-Bahn és 
U-Bahn, azaz osztrák gyorsvasút és metró). Ebből a megállóból a helyszín kb. 10 perc sétával érhető el.
Autó: A szeminárium résztvevőinek egy nagy parkoló, illetve garázs áll rendelkezésére.

SZÁLLÁS
A szállás árak a következőképpen alakulnak:
41 EUR fejenként reggelivel kétágyas szobában (tehát 82 EUR 2 éjszakára)
33 EUR fejenként reggelivel háromágyas szobában (tehát 66 EUR 2 éjszakára)

Érdeklődés esetén kérjük, minél hamarabb foglalj szállást önállóan, mert összesen 30 szobát foglaltunk 
le az EDN Találkozóra. Szállásfoglaláskor kérjük, tüntesd fel, hogy “EDN Meeting”.
http://www.europahauswien.at/en/zimmer/

A szervezők próbálnak további kedvező szálláslehetőségeket találni a környéken. További információk 
ezügyben 2018 januárjától lesznek elérhetőek.

FOGLALÁS
További információk a DIA (Osztrák Dúlaszövetség) honlapján találhatóak: www.doula.at, valamint a Fa-
cebook oldalon: DIA – Doulas in Austria. https://www.facebook.com/search/top/?q=edn%20meeting%20
in%20wien%202018%20%26%20dia. Érdeklődés esetén kérjük, küldj egy üzenetet a Facebook oldalon 
keresztül.

KÖLTSÉGEK
    Elővételi ár április végéig: 120 EUR (találkozó és étkezés – szállásköltség nélkül)

    2018. május 1-től 150 EUR (találkozó és étkezés – szállásköltség nélkül)

VÁRUNK SZERETETTEL, NAGYON ÖRÜLÜNK NEKED!

VON FRAU ZU 
FRAU DA SEIN

----
A NŐK

SEGÍTENEK A
NŐKNEK
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