
Dominio Vale do Mondego is eigendom van Eelco 
Schaap en Karin Sligting. Naast de biologisch-dy-
namische landbouw en de landschappelijke inrich-

ting waar boer, filosoof en natuurkenner Eelco zich mee 
bezighoudt, biedt het landgoed een programma met filoso-
fische convivia, kunstworkshops, natuurexpedities en veld-
weken. Sinds 2009 organiseren Karin en haar broer Tom 
hier ook een zomers theaterfestival, het Angel Art Festival. 
Karin (die voor haar vertrek naar Portugal grootschalige 
theaterproducties op locaties en in de natuur organiseerde) 
en Tom (stand-upcomedian, zanger, acteur en saxofonist) 
werken voor dit festival samen met professionele kunste-
naars & artiesten. 

Exclusief te huur
Naast deze activiteiten kan het landgoed ook exclusief 
worden afgehuurd voor workshops, trainingen, vergade-
ringen en coaching-trajecten, voor groepen van 5 - 15 
personen. Hiervoor zijn er op het landgoed ateliers en 
ruimtes beschikbaar, inclusief de enorme buitenruimte. 
Voor groepen tussen de 50 tot 100 man kan ook een op 
maat gemaakt mini-festival worden georganiseerd, geïn-
spireerd op het Angel Art Festival met theater, muziek en 
dj’s. Hiervoor zijn alle faciliteiten, zoals openluchttheaters 
en zomerbar op het landgoed aanwezig. Naast de perfor-
mances en workshops kun je genieten van het landschap en 
heerlijke maaltijden bereid met biologische ingrediënten.

Slapen in de olijfgaard
Overnachten kan in bijgebouwen van Quinta da Portela, 
de herenboerderij van het domein, waar 6 studio’s zijn 

ingericht met elk een eigen entree en privé badkamer met 
douche. Elke studio heeft een eigen stijl met antieke ele-
menten, kunstobjecten en natuurlijk uitzicht ver de vallei. 
Naast de Quinta da Portela staat Casa das Pombas, een 
granieten huisje met twee slaapkamers, een woonkamer, 
open keuken en een badkamer. De voormalige olijfpers, de 
Lagar Lounge, is verbouwd tot een ruime gastenkamer met 
grote openhaard en een grote eettafel. In de zomer staan 
er in de olijfgaard ook tenten met opgemaakte bedden en 
kampeerplaatsen klaar voor de liefhebbers. 

Dominio Vale do Mondego ligt in de Beira Alta district 
in het binnenland van Portugal, op ongeveer 45 km van 
de grens met Spanje. Vliegen kan via Porto of Lissabon, 
waarna de reis per bus, trein of huurauto kan worden voor-
gezet. Karin, Eelco en Tom verwelkomen hun gasten met 
open armen op landgoed Dominio Vale do Mondego en 
bieden een ontspannen, informele omgang met veel humor 
en diepgang. Het overenthousiaste drietal wil niets liever 
dan haar passie voor Portugal en het prachtige rivierdal 
delen met meeting en eventplanners die een bijzondere en 
inspirerende locatie zoeken ver buiten de drukte van de 
stad. Ook inhoudelijk zijn Karin, Tom en Eelco inzetbaar 
voor trainingen, bijeenkomsten en festival als het gaat om 
kennis en deskundigheid op het gebied van natuur, ecologie 
en biodynamische landbouw, en kunst, cultuur en enter-
tainment.

www.angelfestival.com
www.dominiovaledomondego.com
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Midden in de Serra da Estrela, het grootste natuurpark van Portugal, ligt in de vallei van de 
Alto Rio Mondego het ecologisch landgoed Dominio Vale do Mondego. Dit landgoed van 
22 hectare met biodynamische boerderij bestaat uit eeuwenoude landbouwterrassen, bos, 
olijfgaarden en ruige natuur. De omgeving vormt een bijzondere meetinglocatie voor degenen 
die de bekende steden willen mijden. Het landgoed, met een onvoorstelbare ruimte en 
natuurlijke schoonheid, biedt alle gelegenheid tot ontmoeting, verdieping en inspiratie van 
kleine en grote groepen.

Landgoed Dominio Vale do Mondego, Portugal

Oase van rust 
en inspiratie




