
Podzimní 
jógování v 
Krkonoších 

Přichází podzim, který svou povahou 
vybízí ke zklidnění, zpomalení, zbavení se 

nepotřebného. Stejně jako se příroda připravuje 
na zimu, shazuje listí, míza se stahuje ke kořenům, zvířata tvoří zásoby na 
zimní odpočinek, i my bychom měli ve svých aktivitách zvolnit a dovolit si se 
zastavit a nahlédnout více do sebe. Udělejte si pauzu od každodenního 
shonu a vydejte se s námi do Krkonoš, kde se ponoříme do praxe jógy , 
obrátíme pozornost dovnitř, zrelaxujeme celé tělo i mysl a zbavíme se všeho, 
co nám neslouží.

Kdy? 
18. - 20.10.2019

Co vás čeká? 
Tři dny v krásném místě na hřebenech 
Krkonoš, které budou naplněny jógou, 
pohodou a prací se sebou sama. Místo ležící v 
nádherné přírodě v nadmořské výšce 1140m n. 
m. Nemusíte se o nic starat. Stačí pouze přijet vysoko 
do hor a nechat se nést na vlně jógy.

Kam se jede? 
Horský hotel Štumpovka
Rokytno 2, 512 45 
Rokytnice nad Jizerou, Krkonoše



Co je zahrnuto v ceně? 
• ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích s 

koupelnou a WC
• plná penze (2x večeře, 2x snídaně, 2x 

oběd) - restaurace je vyhlášená 
domácí kuchyní i vlastní domácí 
pekárnou

• prostor pro jógovou praxi
• 7 lekcí různé délky od 30 - 120 min (různé styly 

jógy - jemná jóga, powerjóga, vinyása, yin jóga, restorativní jóga, 
pránájáma, meditace, relaxace)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• nespočet zážitků 
• víkendem vás provede Míša

• v ceně není zahrnuta doprava a povolení k 
parkování auta (cena povolení za auto 100,-, 

každý si hradí sám) ve 3. zóně KRNAP

Předběžný program 

Celý program je dobrovolný. Můžete zažít 
všechno a nebo si z programu vybrat jen to, co 

se vám v danou chvíli bude chtít prožít. Je to čistě 
na vás.

Lekce jsou prozatím označeny číslem. Přesný 
program bude upřesněn 3 dny předem a 
může se měnit dle potřeby.

Pátek 18.10.2018
• ubytování od 16:30
• 17:50 - 19:30 Lekce I
• 19:40 Večeře
• Volný program

Sobota 19.10.2018
• 7:15 - 8:45 Lekce II
• 9:00 - Snídaně
• 10:45 - 12:15 Lekce III



• 12:30 - Oběd
• 13:30 za příznivého počasí společný “vejšlap” a 

meditace v přírodě nebo volný program
• 17:00 - 19:00 Lekce IV
• 19:15 - Večeře

• Volný program

Neděle 20.10.2018
• 7:15 - 8:00 – Lekce V
• 8:15 – Snídaně
• 10:00 - 11:00 - Lekce VI
• 11:10 - 12:40 - Lekce VII

•  13:00 Oběd, ukončení
 

Program se může měnit a 
přizpůsobit dle potřeby. 

Na místě je sauna i infrasauna 
za poplatek.

Cena? 
Využijte zvýhodněné ceny 3.900,- do 4.10.10.2019.

Plná cena: 4.300,- 

Rezervujte si své místo na info@mbjoga.cz. K zajištění vašeho komfortu a 
pohodlí je kapacita omezená. Rezervace je platná až po uhrazení celé 
částky. V případě zrušení se uhrazená částka nevrací. Výměna za jinou 
osobu je možná. Platbu můžete provést osobně ve studiu nebo převodem na 
č.ú 2400378327/2010 na základě vystavené faktury.

Těšíme se na Vás! 

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@mbjoga.cz. 


