
PODZIMNÍ VÍKEND S JÓGOU 

TERMÍN:   01.10. – 03.10.2021 

 

 
Zájezdní hostinec , Amerika č.p.9, 259 01 Votice, 
v malebné krajině České Sibiře  

Cena zahrnuje :  
Ubytování na 2 noci + snídaně + pronájem sálu (Tančírna). 
Služby lektorky, pomůcky na jógu. 
Ubytování je ve 2-4 lůžkových pokojích, v případě 1 osoby na 2-lůžkovém pokoji bude účtován doplatek. 
Chcete-li být na pokoji ubytováni s konkrétním účastníkem, uveďte toto do poznámky při registraci. 
Snídaně je formou bufetu, další stravování je individuální v restauraci podle aktuální nabídky. 
Za příplatek 185,- Kč je možné domluvit polopenzi (pouze hlavní jídlo bez nápojů). 
 

Téma víkendu – První čakra. 
PÁTEK (01.10.2021) 
15:00 – 17:30 Příjezd, registrace 
18:00 - 19:30  Jóga 
  Večeře, posezení 
SOBOTA (02.10.2021) 
7:15 - 8:15    Jógové probuzení  
8:20  Snídaně 
10:30 - 12:00    Jóga      
  Oběd, osobní volno 
17:00 - 18:30  Jóga + meditace 
  Večeře, posezení 
NEDĚLE (03.10.2021) 
7:15 - 8:15      Probuzení smyslů, páteře a kloubů. 
8:20  Snídaně 
10:30 - 12:00     Jemná jóga a závěrečná relaxace. 
• cvičíme v prostorném zrcadlovém sále „ Tančírna „ 
• s sebou si vezměte pohodlné oblečení a podložky ( deky, bloky a pásky 
budou  na místě k dispozici ) 

 
V průběhu víkendu můžete využít zdarma koupadlo, vířivku (cena dle dohody), saunu za 330,- Kč/1 hod. 
Pokud bude zájem, je možné domluvit maséra/ku (zájem uveďte, prosím, do rezervace).  

Pobyt je organizován ve spolupráci se zájezdním hostincem STARÝ SVĚT. 

Registrace pobytu :   Ing. Marta Valentová , email : valentova.m@volny.cz 
Závaznou zálohu ve výši 1.500,00 Kč, prosím, zaplaťte nejpozději do 31.08.2021. 
Doplatek  ve výši 1.200,00 Kč je splatný do 30.09.2021. 
Platbu proveďte na účet : 769 835 3001/5500, v.s. 01102021, do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení.  
Storno pobytu 1 den před začátkem akce je ve výši 100% částky. Je možné za sebe poslat náhradníka.  
Registrací a platbou souhlasíte se storno podmínkami.  
V případě zrušení pobytu na základě vládních opatření, bude zaplacená cena vrácena. 
 

http://www.stary-svet.cz/
mailto:valentova.m@volny.cz


 


