Huize Nazareth
In het 17e eeuwse karmelietenklooster proef je de eeuwenoude spiritualiteit van de paters karmelieten, terwijl de rust en stilte
over je neerdaalt. Deze kluizenaarsorde leeft er een aan God toegewijd leven.
Je wilt je graag enkele dagen terugtrekken. Op adem komen en jezelf de tijd laten
om te herbronnen. Je zoekt daarbij verstilling om zo beter te horen wat er innerlijk
klinkt. En de stilte en nabijheid van een kloosteromgeving spreken je aan. Het
Rustpunt, in samenwerking met de bewoners van huize Nazareth, bieden je hiertoe de mogelijkheid.
Huize Nazareth maakt deel uit van de Karmelietensite, gelegen in het hartje van
Gent, aan de eeuwenoude kloostertuin.
Een kleine gastenruimte staat ter beschikking van wie zich gedurende een paar
dagen of wat langer wil terugtrekken. Tijd om na te denken, te lezen, te studeren,
of te schrijven.
De gasten hebben een eigen ingang via de tuin en beschikken over volgende
voorzieningen:
Er zijn twee gastenkamers, sanitaire voorzieningen en een zitruimte. Er is de mogelijkheid om zelf voor ontbijt en avondmaal te zorgen. Er kan niet gekookt worden, maar warme maaltijden kunnen in de gasteneetplaats van het klooster gebruikt worden, of in de stad.
De tuin, het kloosterpand en de kloosterkerk zijn er gewoon en heten je welkom.
Gevestigd in het hartje van Gent is het de ideale vertrekbasis om deze rijke historische stad te verkennen.
Laat ons je voorkeur maar weten dan maken we een huurcontractje (behalve voor dagverblijf) voor de gevraagde periode.
Prijzen 2016:
Per dag zonder overnachting € 30,00
Per dag met overnachting € 40,00
Per weekend (van vrijdagnamiddag tot zondagvoormiddag): € 100,00
Per midweek (van maandagvoormiddag tot vrijdagvoormiddag): € 150,00
Per week (van maandagvoormiddag tot zondagvoormiddag): € 200,00
Per maand: € 500,00
In deze prijs zijn geen maaltijden inbegrepen, wel het verbruik van elektriciteit, water en internet.
Verder hebben we nog nodig:
Naam + adres en tel.nr.
We heten je van harte welkom!

Het Rustpunt
Burgstraat 46 - B-9000 GENT
info@rustpunt.net
+ 32 (0)9 225 95 71
Openingsuren secretariaat:
Elke werkdag van 7u30 tot 15u30

