
 

   Dejte svému tělu péči, pohyb i odpočinek přímo u moře! 

   Zveme Vás na ozdravný program pro ženy i muže 

MAGICKÉ GARGANO 

                … místo zjevení Archanděla Michaela  

 

 

 
 

s Mgr. Natalií Yadryshnikovou  a  Michaelou Sklářovou 

 

� CVIČENÍ ČCHI-KUNG A MEDITACE PŘI VÝCHODU NEBO ZÁPADU SLUNCE  PŘÍMO U MOŘE (12 h/ NY) 

� LÉČIVÁ CVIČENÍ NA ZESÍLENÍ VNITŘNÍCH ORGÁNŮ PODLE TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY (6 h/ MS) 

� OCHUTNÁVKA ENERGETICKÝCH PÁROVÝCH CVIČENÍ Z TANTRY A TRADIČNÍ JÓGY (3 h/ MS) 

� KONSTELACE A POHYBY DUŠE – VEČERNÍ PŘEDNÁŠKA S UKÁZKOU (3 h/ MS)  
 

Na tomto magickém místě strávíme týden, kdy své dny vyladíme na 
rytmus každodenních ranních a večerních cvičení na přímořských 
místech. Budeme cvičit každé ráno a podvečer na místech, která  
přetékají energií a jsou téměř nedotčena lidmi. Každý den nás čeká 
výborná domácí italská kuchyně a místní atmosféra, koupání v moři, 
procházky nebo výlety.  

Dny budou provázeny četnými dechovými, relaxačními a meditativními cvičeními čchi-kung, která harmonizují tělo 
i mysl a posilují tok našeho vědomí a vnímání. Dále ochutnáte zajímavá párová cvičení z tantry, léčivá cvičení na 
zesílení hlavních jin a jang orgánů podle TČM, meditace z tradiční jógy nebo prožitkové konstelace, které přispívají k 
harmonizaci vztahů v rodině, partnerství a práci. Relaxačně- oddychový program bude každý den uzpůsoben 
momentálnímu stavu celé skupiny i všech přítomných… Ukážeme Vám: 

� jak se průběžně zbavovat stresu a napětí 
� jak zklidnit a uvolnit tělo i mysl 
� jak pracovat s vlastní energií a energií  přírody  
� jak harmonizovat své osobní, rodinné i partnerské vztahy 
 

Pobytem vás provedou: Mgr.Natalie Yadryshniková (RUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF CHI KUNG)- dlouhodobě působí 
v Bratislavě, pořádá řadu odborných kurzů a seminářů v oblasti čchi-kung. Michaela Sklářová- vyškolená terapeutka pro 
individuální a skupinovou praxi metody rodinné konstelace.  Je zakladatelkou školy přírodní léčby a čchi-kung v ČR.  

Cena pobytu 330 € / 1 osoba / zahrnuje ubytovaní, doprava-bus,  program s cvičením (celkem 24 h).  PLATBA : 
závaznou přihlášku a zálohu ve výši 150 EUR je nutné zaplatit nejpozději do 15.7.2012. Údaje k platbě 
zašleme na základě zaslané přihlášky. Do 30.7. je pak nutné zaplatit zbylou část.  Pobyt je organizován ve 
spolupráci s Mgr. Natalií Yadryshnikovou. Dotazy a informace zasílejte na info@svetloslunce.cz. 

Více: www.svetloslunce.cz nebo www.institutms.cz nebo tel. 777 204 028  

ITÁLIE – LA GIARA 

31.8.- 09. 9. 2012 

POBYT S CVIČENÍM ČCHI-KUNG 



 

Cena pobytu 10 dní,     
8 nocí / 31.8.- 1.9. 

330 € / 1 osoba / zahrnuje ubytovaní, doprava-bus, program s cvičením         
(cena platí při ubytování 4 osob). Možnost pobytu pro rodinu bez programu. INFO K POBYTU: 

Ubytování 

 

Casamobile trillo – 4 osoby-  klimatizované bungalovy s vlastní verandou a 
sezením, 2 pokoje, vybavená kuchyň, plynový sporák, lednička, WC, sprchovací 
kout. Za příplatek je možné ubytování jen pro 2 osoby (k ceně je nutné pak přičíst 
+30 € menší nebo +70 € větší casamobile/osoba). Bazén s lehátky zdarma během 
celého pobytu. V ceně je spotřeba el. energie, vody, plynu, ložní prádlo. Bungalovy 
se nachází na rozlehlém, rázovitém a krásně upraveném prostranství s množstvím 
vonících květin, keříků a stromů s nádhernými výhledy na všechny strany. 

Doprava  - 1400 km 

 

Pohodlné kvalitní klimatizované autobusy s videem, bufetem, WC. 
Odjezd  BUS do GA: 31.08. -pátek cca 13.00 hod. z Bratislavy                          
Příjezd BUS do SR: 09.09. - neděle do Bratislavy v dopoledních hodinách, odjezd 
z La Giari 8.9. cca po 18.00 hod. Nebo je doprava z Prahy.  
Také je možnost vlastní dopravy, pak se odečítá z celkové ceny 130 € / 1 osoba. 

Zahájení a ukončení 
pobytu 

 

Pobyt začneme společnou večeří a večerní návštěvou malebného Vieste 
spojenou s prohlídkou historických zajímavostí. Zakončíme posezením ve staré 
italské restauraci s příjemnou hudbou  a s výborným pohárem vína. Název města 
pochází z pojmenování podle bohyně Vesny, které dali tomuto městečku jeho 
zakladatelé, starověcí Řekové. Více foto  http://www.villaggiolagiara.it/ 

   Doplňkový program 

není v ceně pobytu 

 

Regenerace: Podle zájmu můžete využít bohatou nabídku různých masáží 
a regeneračních služeb pro krásu a zdraví během celého pobytu (platba 
individuální).       
Speciálně pro ženy: pilates nebo tanec-  v případe zájmu je poplatek na místě za 
každou lekci. 
Individuální sezení konstelace nebo tantrické masáže (platba individuální).       

Pojištění 
 Každý účastník si zajišťuje INDIVIDUÁLNĚ !!!!! Není v ceně pobytu. 

Stravování 

není v ceně pobytu 

 

 

Výborná domácí italská kuchyň a atmosféra v restauraci přímo v La Giare, můžete 
mít polopenzi 101 €/pobyt (kontinentální snídaně+ večeře) nebo možnost jen  
večeře 80 €/pobyt /salát, předkrm, hl.jídlo,víno,voda,chléb. 
Po příjezdu máme zajištěnou společnou večeři, platba na místě 10 €/1 os  v rámci 
úvodního večera a můžete se ještě na místě rozhodnout, jak se budete stravovat 
během celého pobytu, platba na místě.  
Individuální stravování- možnost i grilování na grilech venku. Podle zájmu 
organizujeme do Vieste ranní nákupy na zeleninové trhy se širokou nabídkou 
čerstvé zeleniny, ovoce, sýrů, ryb a různých domácích produktů a také večerní 
návštěvy Vieste s volným programem.   
Na místě se také platí místní poplatek za ubytování ve výši 5 €/není v ceně.  

Možné výlety, 
zábava, poznávání 

není v ceně pobytu 

Nabídka - výlet lodí do mořských jeskyň na pobřeží, návštěva historického 
přístavního města Vieste s typ.trhy a nádhernou středověkou architekturou, 
Peschici – město umělců a galérií, Monte S. Angelo- město rytířů a archanděla 
Michaela, S. Giovani Rottondo- poutnické město, působiště pedra PIO, oslavy  S. 
Giorgio ve Vieste, plavba lodí na ostrov Tremity, LATINO PARTY .....   

LA GIARA Villagio 
/kamping/ LA GIARA se 
nachází přibližně 2 km u 

městečka Vieste 
v malebném zálivu. 

Písčitá pláž se nachází před kampingem, stačí přejít přes cestu, je ohraničena 
skálami. Do moře se vchází postupně, vhodné pro děti, na pláži jsou také 
restaurace, půjčovna surfů, vodních kol a loděk. Přímo z bungalovu si můžete 
vychutnat východ nebo západ slunce,  malebný pohled na městečko Vieste, moře 
s loděmi. V areálu kampingu je k dispozici restaurace, bar, obchod, TV, internet, 
tenisový kurt, dětské hřiště, ping-pong stůl, hrací automaty –fotbal.  

Více: www.svetloslunce.cz nebo www.institutms.cz nebo tel. 777 204 028  



Závazná přihláška na pobyt s program čchi-kung 
 
Závazně se přihlašuji se na pobyt v Gargane – camping La Giara v termínu  31.8.- 1.9. 
                                                                                                                                                         
 
Jméno: .................................................................................................................................... 
 
Příjmení: ................................................................................................................................. 
 
Adresa:..............................................................................................PSČ:...........……............ 
 
Tel.............................................Email...................................................................................... 
 
Strava: samostatná – polopenze /večeře................................................................................ 
. 
Doprava:  individuální / BUS  ....................... ..........................................................................  
 
Ubytovaní:  casamobile trilo....................... ............................................................................ 
 
Spolucestující osoby  počet/ jména....................................................................................... 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
Datum:................................................................Podpis:......................................................... 
 

 

Závazná přihláška na pobyt s program čchi-kung 
 
Závazně se přihlašuji se na pobyt v Gargane – camping La Giara v termínu  31.8.- 1.9. 
                                                                                                                                                         
 
Jméno: .................................................................................................................................... 
 
Příjmení: ................................................................................................................................. 
 
Adresa:..............................................................................................PSČ:...........……............ 
 
Tel.............................................Email...................................................................................... 
 
Strava: samostatná – polopenze /večeře................................................................................ 
. 
Doprava:  individuální / BUS  ....................... ..........................................................................  
 
Ubytovaní:  casamobile trilo....................... ............................................................................ 
 
Spolucestující osoby  počet/ jména....................................................................................... 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
Datum:................................................................Podpis:......................................................... 


