De kluis
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.
De kluis is een alleenstaand historische gebouwtje dat achteraan in de kloostertuin gelegen is. Wie in de kluis verblijft kan beschikken over het volledige gebouw
en de omringende tuin. Er is een poortje waardoor je de tuin die bij de kluis behoort kan afsluiten. De groene omgeving van het klooster is ideaal om in te kuieren en je te laten inspireren.
Het is een oase van rust midden in de stad, onze gasten waarderen altijd het klimaat van stilte en rust.
De kluis is gerenoveerd sinds september 2013 en voldoet volledig aan de comfort
en veiligheid voor de hedendaagse logies.
Op het bovenste verdiep is een tweepersoonskamer en op het gelijkvloers is er 1
eenpersoonskamer. Je kan dus alleen of met je partner (vriend, vriendin,..) in de
kluis verblijven.
Je kan er verblijven voor een korte of langere periode (max. 4 maanden). Op de
benedenverdieping bevindt zich een mooi modern ingerichte keuken met keramisch kookfornuis, combioven, aanrecht, koffiezetapparaat enz,.. De grote koepel
zorgt voor een fijn en aangenaam invallend daglicht.
In de inkomhal is een kleine vestiaire, en de ingang naar de badkamer. Ook in de
badkamer is het aangenaam vertoeven. De natuurlijke materialen, het design en
de inloopdouche stralen een sfeer van rust en eenvoud uit.
Op de benedenverdieping is ook een kapelletje met de typische architectuur die bij de kluis hoort.
In de kluis is WIFI aanwezig. (geen TV)
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 nacht (€ 99,00) maar wel met een min. boeking van 3 nachten: € 297,00
Per week € 594,00
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:
Elke werkdag van 7u30 tot 15u30

