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Weekend z jogą i technikami relaksacji



Ilość osób:

Miejsce:

Termin:

Min. 10, max. 14 osób

Bieszczady 

27-29 listopada 2020

Relaksujący wyjazd w poszukiwaniu błogości z warsztatami 

jogi w samym sercu Bieszczad, w eleganckim domu pośrodku 

polany, całkowicie oddalonym od wszelkiego sąsiedztwa.

„Każda, nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku.”



Piątek:

HARMONOGRAM WYJAZDU

18:00-19:00 Joga

19:15 Kolacja

20:30 Spotkanie w kręgu otwierające warsztaty z wyciszającymi

praktykami oddechowymi na dobranoc

8.30-9.30 Joga dla zdrowia hormonalnego

9.30 Śniadanie

13.00 Praktyki uważnościowo- relaksacyjne

17.30-19.00 Połączona praktyka jogi oraz technik oddechowych

19:00 Kolacja

20:30 Spotkanie w kręgu z tradycyjnym surowym kakao, następnie

ognisko

8.30-9.30 Joga

9.30 Śniadanie

12.30 Specjalna sesja praktyk uważnościowych i relaksacyjnych

13.30 Krąg pożegnalny

14.00 Obiad

Sobota:

Niedziela:



Doświadczysz:

CZEGO SIĘ SPODZIEWAĆ?

oczyszczania i uspokajania ciała za pomocą oddechu

wpływania na stan umysłu za pomocą jogicznych praktyk

głębokiej relaksacji przy dzwoneczkach Koshi

tradycyjnej ceremonii kakao pozwalającej na głębokie połączenie z

własnymi emocjami oraz odczucie tych uniwersalnych, łączących nas z

otoczeniem

kontroli nad systemem nerwowym dzięki umiejętnemu zastosowaniu

technik oddechowych

głębokiej relaksacji ciała i umysłu



Anna Rutkowska

Z KIM SPĘDZĘ WEEKEND? 

OSOBA PROWADZĄCA

Rozpoczęła praktykę jogi w wieku dwunastu lat, po czym kształciła się

pod kątem nauczycielskim w Indiach kończąc kursy jogi klasycznej oraz

terapii jogą.

Tańczy tango argentyńskie, tworzy projekty podróżniczo- reporterskie, z

wykształcenia filozof.

Autorka oraz organizatorka licznych warsztatów prowadzonych w Polsce

i za granicą, nakierowana w swoich poszukiwaniach głównie na

doświadczanie połączenia między ciałem, umysłem i emocjami oraz

oddechem.

Wyróżniona na Kolosach za rok 2016 za podróż „Dwa lata na bezdrożach

Azji”.

Częścią podróżniczych impresji dzieli się na blogu Anna Rutkowska-

Poza Horyzontem

Kontakt: yoga.annarutkowska@gmail.com

Facebook: @Anna Rutkowska- Poza Horyzontem



BIESZCZADY 44

Zapraszamy serdecznie do wypoczynku w naszej chacie, położonej w magicznym

miejscu wśród bieszczadzkich gór i lasów.

Proponujemy miejsce wyjątkowe, obdarzone dobrą energią, położone z dala od

siedzib ludzkich, doskonałe do spokojnego wypoczynku i "naładowania

akumulatorów".

Oferujemy noclegi w komfortowych pokojach z łazienkami. Z każdego pokoju

roztacza się piękny , niczym nie zmącony widok.

W pakiecie pyszne śniadania i obiadokolacje z deserem. Kładziemy nacisk na

elementy kuchni regionalnej.

Adres: Hoszowczyk, 38-700 Ustrzyki Dolne

GDZIE BĘDĘ SPAĆ?  

NASZE SPRAWDZONE MIEJSCE





CENA: 995 PLN / osoba

GRUPA: 10-14 osób

ŚWIADCZENIA

Cena zawiera:

• Zakwaterowanie w Bieszczady 44 w pokoju dwuosobowym z łazienką

• Pełen program zajęć jogi, warsztatów technik oddechowych i

relaksacyjnych wraz z materiałami - zgodnie z opisem

• Opieka prowadzącej podczas całego pobytu

• Wyżywienie zgodnie z opisem

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Cena nie zawiera:

• Dojazdu

• Wydatków własnych

TERMIN: 27-29 listopada 2020
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