Esoterické týdny

CHORVATSKO – ostrov Pag – letovisko Pag
Pag – hlavní malebné město, které se stalo kulturním, administrativním a hlavně
historickým centrem stejnojmenného ostrova. Nedílnou součástí města je i
Solana s tradiční výrobou soli, která po staletí dodává důležitost městu.
Naleznete zde nejen ukázku staré kultury, ale i písečné a oblázkové pláže se
sportovním zázemím, kavárny, restaurace, diskotéky a spoustu dalších atrakcí.
Město nabízí sportovní areál s tenisovými kurty, hřišti na volejbal, basketbal atd.
Poloha a vybavení: penzion Belveder je situovaný v blízkosti moře, asi
400 m od centra města. V přízemí penzionu se nachází jídelna.
Ubytování: ve dvou, tří a čtyřlůžkových, jednoduše vybavených pokojích
s vlastním sociálním zařízením, některé mají balkon.
Stravování: plná penze kontinentální (česká strava spíše lehčí) – zahrnuje
snídani, oběd a večeři (formou self servisu), nápoj ke stravě zdarma.
Pláž: Oblázková – dlouhá pláž, pozvolný přístup do moře.
Fakultativní výlety: Národní park Krka + prohlídka města Šibenik, Zadar,
lodní výlety, fishpiknik. Výlet na Pažský trojúhelník – energetické místo.

Probuzení skrytých schopností a jejich využití
v praktickém způsobu života
Termín:
Termín:

18. 8. - 27. 8. 2017
25. 8. - 3. 9. 2017

Cena 6 490 Kč/týden
Cena 5 590 Kč/týden

DAGMAR HALOTOVÁ - absolvovala jsem kurz numerologie s učitelkou Janou
Volfovou a dále s učitelem Milanem Walkem. Učím svou Numerologickou školičku,
pod názvem Numeroempatie, nově seminář o vlivu barev na náš životColorempatie a seminář Karmický kód duše – poslání duše dle karmického programu, vztahové přitažlivosti. Nabízím
osobní výklady a konzultace, partnerské a rodinné výklady, spojené s terapií. Přednášky a povídání na aktuální témata.
Mám vlastní Numerologickou poradnu Hadanka a konzultuji také po celé republice na ezoterických festivalech. Kontakt na
www.numerologie-hadanka.cz
JOSEF NEKUDA - Regresní terapie Hledání psychických bloků a traumat a uvězněných emocí, které nám v životě překážejí,
odblokování a vyčištění svého nitra od těchto zátěží. Hledání příčin napětí i nemocí v minulosti, jejich zpětné prožití, poznání a
uvolnění. Meditační seminář - zaměřený na získání dovednosti sestupu do hladiny alfa, vytvoření vnitřního meditačního
prostoru. Využití hladiny alfa v praktickém životě pro své zdraví, duševní rovnováhu, řešení vztahů. Využití pomocníků a
průvodců, zdrojů poznání a vnitřní síly. Reiki I Vyšší uzdravující energie přenášená dotykem rukou. Afirmace-používám
vlastní afirmace, napsané na konkrétní situaci. Někdy i pár slov změní hodně v životě. Nabízím také individuální konzultace.
Kontakt na email: josef.nekuda@seznam.cz
LUDMILA DVOŘÁKOVÁ – Masérské služby. Tři roky se zabývám masážemi, absolvovala jsem celkem asi 12 kurzů. Nabízím
masáže: klasická - švédská, sportovní, rekondiční a relaxační masáž – uvolnění bolestí těla a "vypnutí mozku" odpočinek, relax, nemyšlení na starosti dnešní uspěchané doby. Indická masáž hlavy - velmi relaxační a odpočinková masáž
a reflexologie nohou - úžasné je, jak je naše tělo moudré a umí se po správném nastartování samo dát do zdravého postoje.
Nabízím také malování mandal - uklidňující tvorba a vypuštění mozku. Kontakt na www.masaze-ludmila.cz
V rámci celotýdenního programu je zahrnuto ranní harmonizační cvičení a zpívání manter, přednášky a povídání
na zajímavá témata a meditace. Ostatní služby vypsané u lektorů jsou poskytovány za zvýhodněné ceny.
Cena zahrnuje: celotýdenní program, 7x ubytování v penzionu, 7x plnou penzi (kontinentální), autobusovou dopravu, služby
delegáta, garanční pojištění CK, DPH.
Příplatky: pobytová taxa: dosp. os. - 350 Kč/os./týden, děti 12-18 let - 210 Kč/os./týden, děti do 12 let bez poplatku,
Nástupní místa: Praha (400 Kč), Kolín (350 Kč), Kutná Hora (350 Kč), Čáslav (350 Kč), Havlíčkův Brod (250 Kč), Jihlava (250
Kč), Třebíč (150 Kč), Náměšť nad Oslavou (150 Kč), Brno, Mikulov. Ostatní místa dle dohody.
Upozornění: Změna lektorských sestav vyhrazena. Podrobnější informace na mobilu: DAGMAR HALOTOVÁ – 605 789 097

Cestovní kancelář ADRIALAND s.r.o., Údolní 11, 602 00 Brno
objednávka : Dagmar Halotová mobil: 605 789 097
emailová adresa: ezopag@centrum.cz

