BALI

Program podpory kreativního myšlení
a odbourání tvůrčích bloků.
s lektorkou

Markétou DOČEKALOVOU

12.8. – 25.8.2019

12 dní na tropickém ostrově, kde se snoubí tisíce
let staré rituály s moderními trendy a kde múzy
nespí.
15 hodin tvůrčího psaní pod vedením přední
české lektorky.
Výlety do krásných hinduistických chrámů za
dechberoucí přírodou.
Ubytování ve čtyřhvězdičkových bungalovech
uprostřed tropické zahrady s komfortním
zázemím.
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BALI

Program podpory kreativního myšlení
a odbourání tvůrčích bloků.
s lektorkou

Markétou DOČEKALOVOU

Program:

12.8. odlet z Prahy
13.8. přílet do Denpasaru,
14.8. přivítání, seznámení s programem pobytu, aklimatizace,
masáže, relax
15.8.-19.8. dopolední workshop (vždy od 10.00 do 13.00)
s názvem: „MYŠLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU - TO
PRAVÉ MYŠLENÍ NA OSTROVĚ BALI.“ pod vedením Markéty
Dočekalové. V odpoledních hodinách je prostor pro relax,
tvorbu, malé výlety individuálně nebo skupinově
20.8.-23.8. poznávání ostrova Bali, relax, nákupy. 23.8. (nejspíš
v podvečerních hodinách) proběhne beseda na téma „Vše,
na co jste se vždy chtěli zeptat ohledně psaní knih“
24.8. odlet z Denpasaru
25.8. návrat do Prahy
V ranních hodinách je možná účast na lekcích jógy a meditace.

Cena:

45 500 Kč / osoba ve dvoulůžkovém pokoji

Cena zahrnuje:

zpáteční letenka Praha - Denpasar vč. letištních tax, letištní transfery,
11x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji ve čtyřhvězdičkových
bungalovech se snídaní, program tvůrčího psaní (15h), beseda
(2-3h), pronájem školícího sálu, služby česko-indonéského
delegáta, zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:

kompletní cestovní pojištění a další osobní náklady, stravu kromě
snídaně, lekce jógy a meditace, výlety
(pozn. vstupní turistické vízum je zdarma)

Pro bližší info:

info@bluebananatravel.cz nebo 777 819 682

Zájezd pořádá CK Blue Banana Travel s.r.o. Pořadatel si vyhrazuje změny v časovém harmonogramu programu zájezdu z důvodu návaznosti leteckého spojení. Zároveň se zaručuje všechny
objednané služby splnit.
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