
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rit en Willy, vertegenwoordigers van de Aura-Soma Academy in België, reizen van 20-08-2013 tot 24-

08-2013 met een groep Nederlandstalige gelijkgestemde zielen naar Dev Aura. Laat deze unieke kans 

niet aan je voorbij gaan! 

In Dev Aura doen we meditaties en enkele workshops, maar willen we je vooral de kans geven om in 

je eigen tempo te genieten van deze prachtige, vredevolle omgeving! Dev Aura, Vicky’s tempel, het 

labo waar de Aura-Soma producten gemaakt worden, de tuinen, de Aura-Soma Shop, Shire Farm en 

de Chakrawandeling … 

We reizen samen met een bus, zodat we zonder zorgen of stress in Tetford komen. Bovendien zal de 

prijs beduidend lager zijn dan de Eurostar en trein. De prijsonderhandelingen hierover lopen nog, 

maar we laten het definitieve bedrag zo snel mogelijk weten. 

Hou deze periode alvast vrij in je agenda !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 20 augustus dit jaar zou Vicky 95 

geworden zijn … de energie van Aartsengel 

Gabriël. Vanuit de Aura-Soma Belgium 

Academy bieden wij je een unieke kans om dit 

op een heel bijzondere manier te vieren: in 

Dev Aura, het Huis van Licht waar Vicky lang 

gewoond en gewerkt heeft. 

 

Geniet mee van deze unieke ‘Vicky’s verjaardagstrip’ voor € 495. 

Hiervoor krijg je: 

 

•   logement 4 nachten en vol pension (inclusief avond van aankomst en ochtend van vertrek) 

•   vrij gebruik van alle ruimten en lokalen in Dev Aura en de tuin 

•   alle geleide bezoeken en het plaatselijk vervoer 

•   Vicky’s verjaardags-ceremonie 

•   5 Aura-Soma workshops van 2 uren 

•   gebruik van Aura-Soma en Aeos producten in Dev Aura 

•   doucheproducten e.d. zijn gratis voorzien 

•   een Dev Aura ‘welkompakket’ 

•   misschien een bijzondere verrassing 

•   ongetwijfeld een unieke en fijne tijd 

LET OP: de busreis heen en terug zit hier niet inbegrepen! 



Wil jij deze bijzondere ervaring ook graag meemaken, schrijf je dan snel in. 

Omdat we de goedkoopste reisformule willen aanbieden, zijn we momenteel 

druk bezig met het organiseren van een bus. Van zodra we daarvan de 

definitieve prijs hebben, delen we die onmiddellijk mee. 

Om zeker te zijn van een plaats kan je best reserveren door een voorschot van 

€ 250 te storten op IBAN/ rekeningnummer BE52 9795 3901 0009 van Willy 

Triest met vermelding van je naam en “Dev Aura Trip 2013”. 

 

Uiteraard zijn we ons er van bewust dat je de exacte prijs voor het transport 

nog niet kent. Daarom garanderen wij dat je het voorschot integraal terugkrijgt 

indien je niet akkoord bent met de totale prijs. 

 

Aarzel niet om ons te contacteren voor alle inlichtingen of al je vragen. We 

helpen je graag verder. 

info@avalonbelgium.be   -   www.aura-soma-belgium.be  

03/ 289.90.67   -   0485/ 83.13.62 
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