Letters te klein? Klik op + hier boven in om in te zoomen.

B&B / Hostellerie
Alle B&B prijzen zijn inclusief toegang tot de helende tuinen (ook in de avond), parkeren en gratis Wi-Fi in de spirituele winkel en de living van Happiness. Bij een verblijf in
de B&B is onbeperkte biologische koffie en kruidenthee inbegrepen.

B&B / Hostellerie Happiness
2-6 pers. Slaapzalen

Extra mogelijkheden:
€

Overnachting incl. ontbijt (p.p.n)
Aankomst mogelijk vanaf 19.30 uur

39,00

Overnachting incl. diner, ontbijt (p.p.n.)
Aankomst mogelijk vanaf 15.00 uur

57,50

Aanbieding
1 pers, 3 dagen, incl. maaltijden** (10% korting)
2 pers, 3 dagen, incl. maaltijden** (15% korting)
1 pers, 5 dagen, incl. maaltijden** (15% korting)
2 weken, vol pension (prijs per nacht) ***
2 weken, half pension (prijs per nacht) ***
vanaf 3 weken, vol pension (prijs per nacht) ***
vanaf 3 weken, half pension (prijs per nacht) ***

Diner (biologisch, vegetarisch)
Lunch (biologisch, vegetarisch)
Ontbijt (biologisch, vegetarisch)
Healing-reading sessie 40-60 min.
Essentie massage 60-90 min.
Kristallegging 60-90 min.
Reconnection healing 60-90 min.
Kleding was en droog service
Huur handdoek

112,00
211,00
220,00
55,00
45,50
43,50
34,00

€
18,50
9,50
9,50
100,00
150,00
165,00
165,00
9,00
2,50

Extra mogelijkheden (zie gele tabel)
** incl. diner, ontbijt lunch. Vanaf diner op aankomst dag, tot ontbijt op
vertrekdag
*** Vol pension is incl. ontbijt, lunch en diner
*** Half pension is incl. ontbijt en diner

Sekinah B&B Kamer 1
Privé kamer 26 m², eigen luxe badkamer, max 2 pers.
Overnachting incl. ontbijt 1 pers
Overnachting incl. ontbijt 2 pers
Aankomst mogelijk vanaf 19.30 uur
Overnachting incl. diner, ontbijt 1 pers
Overnachting incl. diner, ontbijt 2 pers
Aankomst mogelijk vanaf 15.00 uur
Workshop / arrangement aanbieding
Bij deelname aan een workshop of arrangement dat 2 of meer dagen
duurt, geldt een korting van €19,50 per kamer, per nacht. Dit
kortingstarief geldt niet voor de nachten voor- en achteraf. Als er 2
personen in de kamer slapen geldt dezelfde prijs, ook als één van hen niet
mee doet met de workshop of het arrangement.
Extra mogelijkheden (zie gele tabel)
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Sekinah B&B Kamer 2
€
79,50
89,00

98,00
126,00

60,00

Privé kamer 10 m², max 2 personen

Sekinah B&B Kamer 3
€

Privé kamer 8 m², max. 1 persoon

€

Overnachting incl. ontbijt 1 pers
Overnachting incl. ontbijt 2 pers
Aankomst mogelijk vanaf 19.30 uur

49,50
59,00

Overnachting incl. ontbijt 1 pers
Aankomst mogelijk vanaf 19.30 uur

44,50

Overnachting incl. diner, ontbijt 1 pers
Overnachting incl. diner, ontbijt 2pers
Aankomst mogelijk vanaf 15.00 uur

68,00
96,00

Overnachting incl. diner, ontbijt 1 pers
Aankomst mogelijk vanaf 15.00 uur

63,00

Workshop / arrangement aanbieding
Bij deelname aan een workshop of arrangement dat 2 of meer dagen
duurt, geldt een korting van €19,50 per kamer, per nacht. Dit
kortingstarief geldt niet voor de nachten voor- en achteraf. Als er 2
personen in de kamer slapen geldt dezelfde prijs, ook als één van hen niet
mee doet met de workshop of het arrangement.
Extra mogelijkheden (zie gele tabel)

30,00

Workshop / arrangement aanbieding
Bij deelname aan een workshop of arrangement dat 2 of meer dagen
duurt, geldt een korting van €19,50 per kamer, per nacht. Dit
kortingstarief geldt niet voor de nachten voor- en achteraf.

Extra mogelijkheden (zie gele tabel)

25,00

Vakantiehuisjes
Alle vakantiehuisjes prijzen zijn inclusief toegang tot de helende tuinen (ook in de avond), parkeren en gratis Wi-Fi in de spirituele winkel. Er zijn zomerhuisjes en zomer +
winter huisjes.

Pegasus 1-4
Zomer en winter huisje met eigen badkamer en keuken
Nacht weekend*
Nacht doordeweeks*
Weekend vrijdag tot zondag
Weekend vrijdag tot maandag
Midweek dinsdag tot vrijdag
Week
* Weekendnacht geldt op vrijdag of zaterdag
Bijkomende kosten:
Schoonmaak
Bedlinnen p.p.
Toeristenbelasting p.p.n
Reserveringskosten
Energietoeslag april, mei, sept, okt p.n.
Energietoeslag jan, febr, mrt, nov, dec p.n.
Bijkomende kosten vanaf 3e persoon p.p.n.

Eenhoorn 1-4
€
82,50
70,00
165,00
198,00
165,00
333,00

45,00
5,00
1,25
10,00
4,00
7,00
5,00

Zomerhuisje met eigen toilet en keuken

€

Nacht weekend*
Nacht doordeweeks*
Weekend vrijdag tot zondag
Weekend vrijdag tot maandag
Midweek dinsdag tot vrijdag

62,50
50,00
125,00
150,00
125,00

Week
* Weekendnacht geldt op vrijdag of zaterdag

250,00

Bijkomende kosten:
Schoonmaak
Bedlinnen p.p.
Toeristenbelasting p.p.n
Reserveringskosten
Energietoeslag april, mei, sept, okt p.n.
Energietoeslag jan, febr, mrt, nov, dec p.n.
Bijkomende kosten vanaf 3e persoon p.p.n.

Extra mogelijkheden (zie gele tabel)
Extra mogelijkheden (zie gele tabel)
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Extra mogelijkheden:

35,00
5,00
1,25
10,00
4,00
n.v.t.
5,00

Diner (biologisch, vegetarisch)
Lunch (biologisch, vegetarisch)
Ontbijt (biologisch, vegetarisch)
Healing-reading sessie 40-60 min.
Essentie massage 60-90 min.
Kristallegging 60-90 min.
Reconnection healing 60-90 min.
Kleding was en droog service
Keukenhanddoek en theedoek

€
18,50
9,50
9,50
100,00
150,00
165,00
165,00
9,00
6,00

Chalets
Alle chalet prijzen zijn inclusief toegang tot de helende tuinen (ook in de avond), parkeren en gratis Wi-Fi in de spirituele winkel. Er zijn zomerchalets en zomer + winter
chalets.

Gaia 1-3
Zomer en winter chalet met eigen badkamer en keuken

Elfenlicht 1-3
€

Zomer en winter chalet met eigen badkamer en keuken

Avalon 1-2
€

Zomerchalet met eigen badkamer en keuken

€

Nacht weekend*
Nacht doordeweeks*
Weekend vrijdag tot zondag
Weekend vrijdag tot maandag
Midweek dinsdag tot vrijdag

82,50
70,00
165,00
198,00
165,00

Nacht weekend*
Nacht doordeweeks*
Weekend vrijdag tot zondag
Weekend vrijdag tot maandag
Midweek dinsdag tot vrijdag

72,50
60,00
145,00
180,00
145,00

Nacht weekend*
Nacht doordeweeks*
Weekend vrijdag tot zondag
Weekend vrijdag tot maandag
Midweek dinsdag tot vrijdag

62,50
50,00
125,00
150,00
125,00

Week
Maand (min. 2 maand, excl. vaste lasten)
* Weekendnacht geldt op vrijdag of zaterdag
Bijkomende kosten:
Schoonmaak
Bedlinnen p.p.
Toeristenbelasting p.p.n
Reserveringskosten
Energietoeslag april, mei, sept, okt p.n.
Energietoeslag jan, febr, mrt, nov, dec p.n.
Bijkomende kosten vanaf 3e persoon p.p.n.

333,00
850,00

Week
Maand (min. 2 maand, excl. vaste lasten)
* Weekendnacht geldt op vrijdag of zaterdag
Bijkomende kosten:
Schoonmaak
Bedlinnen p.p.
Toeristenbelasting p.p.n
Reserveringskosten
Energietoeslag april, mei, sept, okt p.n.
Energietoeslag jan, febr, mrt, nov, dec p.n.
Bijkomende kosten vanaf 3e persoon p.p.n.

290,00
800,00

Week
* Weekendnacht geldt op vrijdag of zaterdag

250,00

45,00
5,00
1,25
10,00
4,00
7,00
5,00

Extra mogelijkheden (zie gele tabel)

Extra mogelijkheden (zie gele tabel)

Merlijn 1-2
Zomercaravan met eigen toilet en keuken
Nacht weekend*
Nacht doordeweeks*
Weekend vrijdag tot zondag
Weekend vrijdag tot maandag
Midweek dinsdag tot vrijdag
Week
* Weekendnacht geldt op vrijdag of zaterdag

Bijkomende kosten:
Schoonmaak
Bedlinnen p.p.
Toeristenbelasting p.p.n
Reserveringskosten
Energietoeslag april, mei, sept, okt p.n.
Energietoeslag jan, febr, mrt, nov, dec p.n.
Extra mogelijkheden (zie gele tabel)
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45,00
5,00
1,25
10,00
4,00
7,00
5,00

Bijkomende kosten:
Schoonmaak
Bedlinnen p.p.
Toeristenbelasting p.p.n
Reserveringskosten
Energietoeslag april, mei, sept, okt p.n.
Energietoeslag jan, febr, mrt, nov, dec p.n.

Extra mogelijkheden (zie gele tabel)

Extra mogelijkheden:
€
45,00
40,00
90,00
133,00
90,00
230,00

30,00
5,00
1,25
10,00
4,00
n.v.t.

35,00
5,00
1,25
10,00
4,00
n.v.t.

Diner (biologisch, vegetarisch)
Lunch (biologisch, vegetarisch)
Ontbijt (biologisch, vegetarisch)
Healing-reading sessie 40-60 min.
Essentie massage 60-90 min.
Kristallegging 60-90 min.
Reconnection healing 60-90 min.
Kleding was en droog service
Keukenhanddoek en theedoek

€
18,50
9,50
9,50
100,00
150,00
165,00
165,00
9,00
6,00

Mini-camping
Alle camping prijzen zijn inclusief toegang tot de helende tuinen (ook in de avond), parkeren en gratis Wi-Fi in de spirituele winkel.

Natuur camping

€

1 persoon, incl. kampeermiddel p.n.
Extra persoon p.p.n.
Kinderen t/m 12 jaar p.p.n.

20,75
16,25
10,75

Aanbieding, korting vanaf 4e nacht
1 persoon, incl. kampeermiddel p.n.
Extra persoon p.p.n.
Kinderen t/m 12 jaar p.p.n.

15,25
12,75
8,75

Bijkomende kosten
Toeristenbelasting p.p.n.
Reserveringskosten
Energietoeslag campers/caravans april, mei, sept, okt p.n.
Energietoeslag tenten april, okt p.n. (indien van toepassing)

1,25
10,00
4,00
4,00

Extra mogelijkheden (zie gele tabel)
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Extra mogelijkheden:
Diner (biologisch, vegetarisch)
Lunch (biologisch, vegetarisch)
Ontbijt (biologisch, vegetarisch)
Healing-reading sessie 40-60 min.
Essentie massage 60-90 min.
Kristallegging 60-90 min.
Reconnection healing 60-90 min.
Kleding was en droog service
Keukenhanddoek en theedoek
Toiletpapier per rol
Extra slaapzak of deken huren (borg €30,00)

€
18,50
9,50
9,50
100,00
150,00
165,00
165,00
9,00
6,00
1,00
7,00

