
Bemortel 24, 2860 Sint-Katelijne-Waver

Soulpath begeleidt particulieren, professionals & bedrijven naar

meer bewustwording & verbinding met zichzelf en de natuur.

 Herbronning, Coaching & Retreat    

Voor meer zelfkennis, vitaliteit en innerlijke rust

Soulpath      



Pipowagen

Pipowagen 
- bed (1,20*2,00m, nieuwe matras van Greensleep), 
- houten tafel met twee stoelen
- keukentje met wasbak & gasvuur, minibar, waterkoker, kookgerief, bestek & servies
- water & elektriciteit

Optie: biologisch & veganistisch ontbijt met muesli, rijstmelk, soyayoghurt, fruit, brood,
confituur en choco.

Back to nature: koude buitendouche en composttoilet.
Inclusief lakens en dekens. Gelieve zelf handdoeken mee te brengen aub.

Terug naar de stilte
Stilte- en krachtplek in de natuur



Prijzen (zonder ontbijt) 

Overnachting pipowagen

1 nacht (laagseizoen)
1 nacht (hoogseizoen)
 
Kort weekend (2 nachten) (laagseizoen) 
Kort Weekend (2 nachten) (hoogseizoen)

Lang weekend (3 nachten) (laagseizoen)
Lang Weekend (3 nachten) (hoogseizoen)

Week (7 nachten) (laagseizoen)
Week (7 nachten) (hoogseizoen)

1 persoon 2 personen

Terug naar de stilte
Stilte- en krachtplek in de natuur

49 euro
67 euro

88 euro
121 euro

125 euro
171 euro

240 euro
328 euro

59 euro
77 euro

106 euro
139 euro

141 euro 
185 euro

289 euro
377 euro

Hoogseizoen: juli en augustus, Kerstvakantie, Paasvakantie

Opties
Ontbijt (bio & vegan)
Sauna & hot tub
Privéles Lu Jong (single/koppel)
Healing (sessie van 1,5u)
7-ray chakra attunement (45 min)

12,5 euro 
55 euro
35/55 euro
75 euro
55 euro

Extra's (gratis)
Stiltewandelingen op het domein
Deelnemen aan groepsles Lu Jong yoga uit Tibet en meditatie (indien gepland)
Meditatie onder piramides
Relaxen in een hangmat...

Pipowagen



Ammavan

Ammavan 
- bed (1,30*1,90m)
- tafel met drie banken (om te toveren tot bed)
- keukentje met wasbak & elektrisch vuur, waterkoker, kookgerief, bestek & servies
- water & elektriciteit

Optie: biologisch & veganistisch ontbijt met muesli, rijstmelk, soyayoghurt, fruit, brood,
confituur en choco.

Back to nature: koude buitendouche en composttoilet.
Inclusief lakens en dekens. Gelieve zelf handdoeken mee te brengen aub.

Terug naar de stilte
Stilte- en krachtplek in de natuur



Prijzen (zonder ontbijt) 

Overnachting pipowagen

1 nacht (laagseizoen)
1 nacht (hoogseizoen)
 
Kort weekend (2 nachten) (laagseizoen) 
Kort Weekend (2 nachten) (hoogseizoen)

Lang weekend (3 nachten) (laagseizoen)
Lang Weekend (3 nachten) (hoogseizoen)

Week (7 nachten) (laagseizoen)
Week (7 nachten) (hoogseizoen)

1 persoon 2 personen

Terug naar de stilte
Stilte- en krachtplek in de natuur

49 euro
67 euro

88 euro
121 euro

125 euro
171 euro

240 euro
328 euro

59 euro
77 euro

106 euro
139 euro

141 euro 
185 euro

289 euro
377 euro

Opties
Ontbijt (bio & vegan)
Sauna & hot tub
Privéles Lu Jong (single/koppel)
Healing (sessie van 1,5u)
7-ray chakra attunement (45 min)

12,5 euro 
55 euro
35/55 euro
75 euro
55 euro

Extra's (gratis)
Stiltewandelingen op het domein
Deelnemen aan groepsles Lu Jong yoga uit Tibet en meditatie (indien gepland)
Meditatie onder piramides
Relaxen in een hangmat...

Ammavan

Hoogseizoen: juli en augustus, Kerstvakantie, Paasvakantie



Tinyhouse

Tinyhouse 
- afmetingen: (L)610 x (B)252 x (H)395 cm
- 1 slaaploft
- slaapbank met opbergruimte 
- keukentje met 2-pits kookplaat, gootsteen, koelkast met vriesvak, kookgerief, bestek &
servies...
- badkamer met douche, badkamermeubel en droogtoilet
- trap met bergruimte
 - water & elektriciteit

Inclusief lakens en dekens. Gelieve zelf handdoeken mee te brengen aub.

Terug naar de stilte
Stilte- en krachtplek in de natuur



Overnachting tinyhouse

1 nacht in laagseizoen
1 nacht in hoogseizoen
 
Kort weekend (2 nachten) inlaagseizoen 
Kort Weekend (2 nachten) in hoogseizoen

Lang weekend (3 nachten) in laagseizoen
Lang Weekend (3 nachten) in hoogseizoen

Week (7 nachten) in laagseizoen
Week (7 nachten) in hoogseizoen

95 euro
110 euro

171 euro
198 euro

228 euro
264 euro

466 euro
539 euro

1 persoon 2 personen

105 euro
120 euro

189 euro
216 euro

252 euro
288 euro

515 euro
588 euro

Terug naar de stilte
Stilte- en krachtplek in de natuur

Opties
Ontbijt (bio & vegan)
Sauna & hot tub
Privéles Lu Jong (single/koppel)
Healing (sessie van 1,5u)
7-ray chakra attunement (45 min)

12,5 euro 
55 euro
35/55 euro
75 euro
55 euro

Extra's (gratis)
Stiltewandelingen op het domein
Deelnemen aan groepsles Lu Jong yoga uit Tibet en meditatie (indien gepland)
Meditatie onder piramides
Relaxen in een hangmat...

Prijzen (zonder ontbijt) 
Tinyhouse

Hoogseizoen: juli en augustus, Kerstvakantie, Paasvakantie


