
SOULWALKS
for the soulful human that 

wants to breathe, recharge and
 experience a journey of ecstatic joy.

WALK AROUND IBIZA
10 deelnemers

www.soulwalks.be



 

EEN REIS
 

voor wie
wil ademen, onthaasten en herbronnen

houdt van een avontuurlijke wandeling en een fysieke challenge
wil connecteren met de natuur, zichzelf en elkaar

het leven wil vieren in een adembenemende setting
met een energiek lichaam en herboren ziel naar huis wil gaan

 

THERE IS NO PATH 
TO HAPPINESS

 
HAPPINESS 
IS THE PATH

BUDDHA



PROGRAMMA
 
Met een groep van 12 soulwalkers wandelen we 3 dagen lang
langs de adembenemende kustlijn in het noorden van Ibiza.   

 
DAG 1:
Aankomst @ Ibiza Airport - Pick- up groep luchthaven 
Relax & enjoy
Welkomst diner & overnachting @ Can Pere Sord 

DAG 2: 
Early wake-up & transfer naar start
Wandelen Cala Aubarca - Portixol - 25 km - 6 à 7 uur
Slapen in tenten 

DAG 3: 
Wandelen Portixol - Beniras - 22 km - 7 uur
Slapen in tenten

DAG 4:
Wandelen Benniras -Portinatx - 25 km -6 à 7 uur
Feestdiner & overnachting @ Can Pere Sord

DAG 5: 
Ontbijt & chill 
Namiddag tranfser groep luchthaven 



A TYPICAL DAY OF SOULWALKING
 

 8 AM: GREETING THE DAY / ENERGY ROUTINE / BREAKFAST 
9 AM: WALKING

12 AM: LUNCH & SWIM BREAK
1 PM: WALKING

4-5 PM: ARRIVAL @ LOCATION
5 PM:  SWIM / APERO / DINER @FIRE

9 PM: SUNSET RITUAL
11 PM: SLEEP UNDER THE STARS 



WAT MET COVID ANNULATIES?
 
Als de trip niet kan doorgaan wegens
Corona-maatregelen, krijg je  een
volledige refund (excl. vluchten die je
zelf  boekt) OF je kunt inschrijven voor
een volgende editie. Als je om andere
redenen niet kunt deelnemen, vragen
we om een vervanging te zoeken. 

DRAAG IK ZELF MIJN BAGAGE
TIJDENS HET WANDELEN? 

Tijdens de wandeling draag je zelf een
rugzak van 5 kg voor water, snacks en
lunch.  Wij zorgen ervoor dat de rest
van je bagage klaarstaat bij aankomst
op locatie na je wandeldag. 

HOE FIT MOET IK ZIJN VOOR DEZE TRIP?

Je hoeft niet heel sportief te zijn zolang je
een gezonde basisconditie, een positieve
mindset en goede wandelschoenen
meebrengt. Als je 10.000 stappen per dag
zet, dan kan je deze Soulwalk zeker aan :-)

MOET IK ZELF EEN TENT
MEEBRENGEN? 

Wij zorgen voor en tent en een matras.
Voor vertrek krijg  je een lijst met alle
benodigdheden voor deze trip.

IN WELK HOTEL SLAPEN WE?
 
We verblijven de eerste en de laatste
nacht in het kleinschalige
Agroturismo Can Pere Sord, gelegen
in de buurt van Sant Joan. 

FAQ

http://www.casanaya.com/es/


Mijn ontzettende dankbaarheid voor
het leven en de zin om het gevoel van
joy met anderen te delen,
resulteerden in de geboorte van
Soulwalks;

Een avontuurlijke trip om het leven te
vieren met gelijkgestemde
soulwalkers en weer thuis te komen
bij jezelf in de adembenemende
setting van Ibiza.

Tijdens mijn eigen proces van soul
searching, was Ibiza altijd mijn trouwe
bondgenoot. Op Ibiza kom ik thuis en
voel ik me herboren. Er hangt een
speciale energie, die ik alleen daar
ervaar.

Het meest geniet ik er van de lange
wandeltochten en de mensen die ik
onderweg ontmoet. En met Soulwalks
wil ik deze vreugde heel graag delen.

Ik kijk er naar uit om een stukje van
onze journey samen te mogen
bewandelen.

Liefs,
 

Charlotte 
SOULWALKER

 

SOULWALKS



IT'S YOUR ROAD AND YOURS
ALONE

 
OTHERS MAY WALK IT WITH

YOU, BUT NO ONE CAN WALK
IT FOR YOU

RUMI


