Centrum Pacha Mama bv
Mearsterpaed 8
9081 AK Lekkum
Tel. nr. 058-7851185
Mailadres: info@centrumpachamama.nl
Website: www.centrumpachamama.nl
Facebook: www.facebook.com/centrumpachamama/

Groepsaccommodaties Te Huur

Ontvangst- Loungeruimte

Condor
–
–
–
–
–

ca. 95 m2
afmetingen: ca. 12,6 x 7,6 meter
max. 80 personen in theateropstelling
ca. 30 personen op matrassen/yogamatten
klik hier meer info en foto’s :
http://spiritueelcentrumpachamama.nl/accommodatie/aanbieders/condor
N.B. Bovengenoemde ruimte is op de 1e etage.
Er is geen rolstoellift aanwezig.

Tarieven 2018 (onder voorbehoud tariefwijzigingen per 1 jan)
Dagdeel: 90,Dag (2 dagdelen): € 160,Dag (3 dagdelen): € 210
Gebruik keuken/hamster voor lunch/potluck in combi met Condor: € 25
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Kolibrie
Kolibrie is een zeer toegankelijk ruimte voor kleine groepen. De vier windrichtingen van de
Q´eros traditie zijn hier sterk aanwezig waardoor er ondersteuning is in energie vanuit het
Inca Sjamanisme.
Daarom ideaal voor cursussen gericht op spiritualiteit en energetisch werk.
– ca. 52 m2
– ca. 7 x 7,5 meter
– max. 40 personen in theateropstelling
– ca. 15 yogamatten
– klik hier voor meer info en foto’s:
http://spiritueelcentrumpachamama.nl/accommodatie/aanbieders/kolibrie/
N.B. Bovengenoemde ruimte is op de 1e etage.
Er is geen rolstoellift aanwezig.
Tarieven 2018 (onder voorbehoud tariefwijzigingen per 1 jan)
Dagdeel: 70,Dag ( 2 dagdelen): € 120
Dag ( 3 dagdelen): € 160
Gebruik keuken voor lunch/potluck in combi met Kolibri: € 25
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Wolf
Het domein van Wolf bevind zich op de begane grond aan de zuidkant in de boerderij waar
de originele ramen nog in zitten.
Zeer geschikt voor creatieve workshops, meditaties of opstellingen met kleinere groepen.
- ca. 40 m2
- ca. 5 x 8 m2 meter
- max. 25 personen in theateropstelling
- ca. 8 matrassen/yogamatten
- NB: Deze groepsruimte is op de begane grond
Klik hier voor meer info en foto’s:
http://spiritueelcentrumpachamama.nl/accommodatie/aanbieders/wolf/
Tarieven 2018 (onder voorbehoud tariefwijzigingen per 1 jan)
Dagdeel € 60,Dag (2 dagdelen) € 95,Dag (3 dagdelen): € 130
Gebruik keuken voor lunch/potluck in combi met Wolf: € 25
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Consult & behandelkamer
Onze praktijkruimte is zeer geschikt voor één op één (of twee) behandeling of consult.
Er staat een massagetafel met been en hoofdkussen, drie stoelen, een tafel, een kast, een kapstok
en een spiegel.
Voor het gebruik van de praktijkruimte gaat onze voorkeur uit naar mensen die hun praktijk op
een vaste dag in de week bij Centrum Pacha Mama willen houden.
Voor het overige kunnen mensen in overleg de consult- behandelruimte voor een dagdeel huren.
In de praktijk ruimte kun je maximaal twee cliënten tegelijk ontvangen.
Ben je startend, dan kun je in overleg voor een periode gebruik maken van ons starterstarief.
Vraag dan even naar onze voorwaarden.
Tarieven 2018 (onder voorbehoud tariefwijzigingen per 1 jan)
Dagdeel: € 45,Dag (2 dagdelen): € 65
Dag (3 dagdelen): € 85
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Keuken-Eetkamer Hamster
In het restaurant is een open keuken die zeer geschikt is voor eigen catering. De keuken is
volledig gerenoveerd met openslaande ramen en een buitendeur.
Er is een steamer voor bakken braden en stomen en een profesionele vaatwasser die in 17
minuten klaar is. Twee kranen met 1 dubbele spoelbak en een grote 1 afspoelbak. Er staat
een ruime koelkast. Er is een kraan met een zuiveringsinstallatie waardoor het water vrij
van kalk en andere residuen is en zeer geschikt voor drinkwater. In de bijkeuken staat een
dubbeldeurs koelcel die tevens kan vriezen.
De keuken biedt plaats aan 35 personen.
Tarieven 2018 (onder voorbehoud tariefwijzigingen per 1 jan)

Dagdeel: € 60
Dag ( 2 dagdelen): € 95
Weekend (za + zo): € 160
Lang weekend (vrij 14.00u-zo 18.00u): € 195
Korting is mogelijk bij gebruik keuken voor lunch/potluck in combi met ruimtes Condor,
Kolibrie of Wolf
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Overnachten & Verblijf
In Centrum Pacha Mama zijn er verschillende mogelijkheden om te overnachten.
We hebben diverse 1-, 2- en 3 persoonskamers en een 5-p appartement.

Er zijn 24 slaapkamers waarvan:
16 éénpersoons kamers
5 kamers met 2 éénpersoonbedden
3 kamers met 3 éénpersoonsbedden.
Daarnaast hebben we een appartement met 5 slaapplaatsen
In totaal zijn er zo ca 40 slaapplaatsen.
De slaapkamers zijn eenvoudig ingericht met een kledingkast, wandtafel, stoel, bed,
bedtafel met lamp. In de ramen zitten horren en zijn voorzien van brandvertragende
verduisteringsgordijnen.
Op de bedden liggen hypo allergenen kussens en binnenvering matrassen.
Het bed is voorzien van een matras met beschermingshoes en molton laken, dekbed en
kussen met beschermingshoes.
Het is niet toegestaan zonder bedlinnen te slapen. Er kan linnengoed gehuurd worden.

Op de gangen zijn, gescheiden van elkaar, 11 toiletten en 11 douches met wastafel.
zie hier voor info en foto’s m.b.t. overnachten:
http://spiritueelcentrumpachamama.nl/accommodatie/gasten/
Er is in overleg ook een veldje voor overnachting in eigen tent, caravan of camper.
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Appartement IJsvogel
Heb je behoefte om een weekend of
langer weg te zijn van de dagelijkse
drukte en spanning dan is het in dit
knusse appartement heerlijk
vertoeven.
Het is volledig gerenoveerd en het
straalt een oase van rust uit.
Een heerlijke plek om even bij te
komen.
Ons appartement biedt ruimte tot 5
personen.

Het appartement heeft een eigen entree.
Er is een nieuwe keuken geplaatst met een elektrische 4 pits kookplaat, oven, afzuigkap en
koelkast.
In de zitkamer staat een eettafel met 4 stoelen en 2 fauteuils met salontafel en televisie en
een bank die als 2 persoonsbed uitgeschoven kan worden.
In de slaapkamer staat een 2-deurs kast en een stapelbed.
Het onderbed daarvan is 2-persoons 140×200 en het boven bed is 1 persoons 90×200.
In de badkamer treft men douche, wastafel en toilet.
Zie hier info en foto’s van ons appartement:
http://spiritueelcentrumpachamama.nl/appartement-ijsvogel/

Tarieven Appartement 2018 (onder voorbehoud tariefwijzigingen per 1 jan)
Dag (24u): € 115
Weekend (vrij 17u - zo 17u) € 215
Midweek (ma 14u - vrij 10u) € 195
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Huur Kamer of appartement
Eenpersoonskamer
Tweepersoonskamer

Tarief kamers incl BTW en toeristenbelasting
€ 35,00 p.n.
€ 49,50 p.n.

Driepersoonkamer

€ 66,00 p.n.

Appartement IJsvogel (5-p)

Dag (24u): € 115
Weekend (vrij 17u - zo 17u): € 215
Midweek (ma 14u - vrij 10u): € 195

Tentje, caravan, camper

In overleg, vraag naar mogelijkheden

Ontbijt*

Op aanvraag

Lunch*/Diner

Op aanvraag

Huur linnenpakket*

€ 10,00

Opgemaakt bed

€ 7,50

* Maaltijden: Er wordt zoveel mogelijk biologisch geserveerd.
* Linnenpakket voor 1 persoon bestaande uit:
onderlaken, dekbed+hoeslaken, kussensloop, badhanddoek, handdoek en washand.
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