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Ewa Miśkiewicz

Z KIM SPĘDZĘ WEEKEND? 

OSOBA PROWADZĄCA

Dyplomowany instruktor fitness:

uprawnienia państwowe aerobic, shape, step

dyplomowany instruktor hata yogi

licencjonowany instruktor bodyART®

szkolenia pilates, body ball, stretching i relax, terapia ruchem, ovoball,

functional advanced body, joga garuda, terapia oddechem

Autorka i współautorka szkoleń dla instruktorów fitness

współorganizatorka warsztatów rozwoju świadomości ciała i ruchu

„Energetyczna niedziela”

„Moją pasją są ludzie. Ich wiedza, doświadczenia, uczucia przenikające się we

wzajemnych relacjach, mające wpływ na kreowanie osobowości, ale też

postawy ciała.

Fenomen zależności umysłu od ciała i ciała od umysłu nieustannie mnie

zachwyca, dlatego polecam zajęcia mentalne. Nie na każdych z nich jest

spokojnie jak na jodze czy delikatnie jak na pilatesie. Na lato oczywistym

wyborem staje się bodyART® z rozbudowaną do 30minut fazą ognia. W tym

treningu zawarte jest wszystko czego potrzebuje ciało: wysiłek i relaks,

napięcie i rozluźnienie, precyzja i luz, koncentracja i uwolnienie emocji. Po

godzinnych grupowych zmaganiach Twoje ciało będzie zmęczone, ale umysł

szczęśliwy. Przybywajcie…”



Piątek:

HARMONOGRAM WYJAZDU

Trening bodyART® basic – zajęcia wprowadzające.

Chi Gong – synergia oddechu i płynnego ruchu podnosząca energetykę 

ciała.

Poranna gimnastyka chińska.

Trening bodyART® dynamic. 

Wieczorny Meridian Stretch – technika rozciągania i udrażniania. 

meridianów, czyli opisanych w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej kanałów 

energii życiowej.

Poranna joga - Powitanie Słońca.

Trening bodyART® flow.

Sobota:

Niedziela:

TRENING BODYART® TO TRENING FUNKCJONALNY OPARTY O TEORIĘ

YIN I YANG ORAZ TEORIĘ 5 ŻYWIOŁÓW (DREWNO, OGIEŃ, ZIEMIA, METAL,

WODA) WYKORZYSTYWANYCH DO UZYSKANIA HARMONII POMIĘDZY CIAŁEM

I UMYSŁEM.

Tempo treningu połączone z tempem oddechu wprowadza umysł w swoisty trans,

pozwalający uwolnić się od stresu, podnieść wydolność organizmu, pobudzić

przepływ życiowej energii.

Każda z 5 części treningu odpowiada cechom jednego z 5 Żywiołów.

Według Tradycyjnej Medycyny Chińskiej równowaga elementów i przepływ energii,

pozwala zachować zdrowie i psychiczną równowagę.



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, obiady oraz kolacje. 

Kładziemy nacisk na elementy kuchni regionalnej.

Adres: Hoszowczyk, 38-700 Ustrzyki Dolne

GDZIE BĘDĘ SPAĆ?  

NASZE SPRAWDZONE MIEJSCE





CENA: 990 PLN / osoba

GRUPA: 10-14 osób

ŚWIADCZENIA

Cena zawiera:

• Zakwaterowanie w Bieszczady 44 w pokoju dwuosobowym z łazienką

• Pełen program zajęć i warsztatów - zgodnie z opisem

• Opieka Prowadzącej podczas całego pobytu

• Śniadania x 2, obiady x 2, kolacje x 2 z napojami

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

• Turystyczny Fundusz Pomocowy

• Ubezpieczenie Signal Iduna NNW 10 000 PLN

Cena nie zawiera:

• Dojazdu

• Wydatków własnych

TERMIN: 28-30 maja 2021

*Dla chętnych możliwość przedłużenia terminu na zapytanie.
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