TWARDY
RESET
CZYLI RELAKS
ABSOLUTNY

RELAKS ABSOLUTNY
JEST MOŻLIWY
TWARDY RESET
to wyjazd na łono przyrody w Sudety, w towarzystwie
dwojga trenerów personalnych: Julity Kazimierczak autorki projektu "Po Zdrowie z Julitą" i pasjonatki
zdrowego trybu życia oraz jej brata Michała "Twardego"
Twardowskiego - instruktora sportów siłowych, amatora
street-workout-u i crossfitu oraz zawodowego żołnierza
Wojska Polskiego.

AKTYWNY WYPOCZYNEK
Twardy Reset to dwa dni saunowania, porannych ćwiczeń
na świeżym powietrzu i orzeźwiających kąpieli w
strumieniu. To śniadania-pikniki połączone z degustacją
lokalnych, zdrowych produktów. A dodatkowo warsztaty
zdrowotne.

"ALPEJSKI DWÓR"
Międzygórze - klimatyczna, turystyczna miejscowość, położona na
południu Kotliny Kłodzkiej w Sudetach.
Na uboczu miasteczka, nad potokiem, częściowo w lesie, umiejscowiony
jest uroczy, kameralny pensjonat "Alpejski Dwór”. To w nim spędzisz
trzy dni resetu. Pensjonat oddaje do dyspozycji gości 9 pokoi w stylu
alpejskim, restaurację, taras widokowy z miejscem na ognisko, wędzarnią
i grillem oraz strefę sauny i bali zewnętrznej.
Gospodarze pensjonatu, Państwo Marlena i Marek Marcinkowscy
wkładają całe serce w to, aby pobyt gości był czasem niezapomnianym i
beztroskim.

WITALNY POCZĄTEK
DNIA
1. PORANNY TRENING
Dzień rozpoczniesz od porannego rozruchu na łonie przyrody.

2. KĄPIEL W STRUMIENIU
Zaraz po nim zażyjesz orzeźwiającej kąpieli w pobliskim potoku.

3. ŚNIADANIE NA ŁĄCE WITALNOŚCI
Potem czas na relaks: najpierw rozgrzewające śniadanie w
pensjonacie w postaci zupy dyniowej z olejem tłoczonym na
miejscu z zielonej pestki dyni bio oraz jaglanka lub owsianka.
Następnie udasz się na „łąkę witalności”, gdzie będą czekały leżaki
i koce oraz II śniadanie: oprócz owoców i warzyw – wędliny z
własnej wędzarni, pasztety, dżemy domowej roboty, miód z
okolicznych pasiek, sery z małej mleczarni.

TO CO NAJLEPSZE Z
JULITY
Trzy razy w trackie wyjazdu weźmiesz udział w
warsztatach zdrowotnych Julity Kazimierczak.
Autorka projektu “Po zdrowie z Julitą” zdradzi
szczegóły ‘cuda-czyniącej’ kuracji cytrynowej i
sposoby na kluczowe dla dobrego
samopoczucia oczyszczanie wątroby. Ponadto
opowie jak w sposób naturalny walczyć z
pasożytami.
Dodatkowo gospodarze pensjonatu opowiedzą
o nalewkach (nauczysz się przygotowywać
nalewkę z imbiru i czarnego orzecha!)

TO CO NAJLEPSZE Z
MICHAŁA
Następnie zostaniesz przekazany w ręce
Michała “Twardego” Twardowskiego. Michał trener personalny, instruktor sportów siłowych
oraz kettlebell, triatlończyk, miłośnik biegów
przeszkodowych, amator street-workout-u,
crossfitu, boksu, zawodowy żołnierz Wojska
Polskiego - przeprowadzi godzinny,
zrównoważony trening ogólnorozwojowy
(Twardy Reset).

A WIECZORKIEM - SAUNA
Po całym dniu przyjemnej aktywności będziesz już miał ochotę
tylko na relaks w czarującym saunarium “Alpejskiego Dworu".
W klimatycznym domku z bala dostępna jest sauna fińska
oraz balia zewnętrzna opalana drewnem, która w zależności
od sezonu napełniana jest gorącą lub orzeźwiającą wodą

.

Finding Your Creative Niche | CHC 2020

Harmonogram wyjazdu 17-19 maj 2019
DZIEŃ 1 - PIĄTEK

DZIEŃ 2 - SOBOTA
06:30 - 7:00
Ciepły, rozgrzewający napar z imbiru

16:00 – 16:30
Rejestracja uczestników
16:30 – 17:00
Spotkanie organizacyjne z
gospodarzami pensjonatu
19:30
Kolacja + wstęp do rozmów
o tym jak mądrze
korzystać z sauny
+
Możliwość skorzystania z
domku saunowego

07.00 – 07:30
Poranny rozruch na świeżym powietrzu + kąpiel w strumieniu
09:00 – 10.00
I śniadanie w pensjonacie
10:00 – 15:00
Wyjście w góry na „łąkę witalności” (około 0,5 h drogi):
- II śniadanie
- Warsztaty: „Moja droga do zdrowia” cz.1 – oczyszczanie
wątroby
- TWARDY RESET z Michałem “Twardym” Twardowskim
15.00 – 16.00 Obiad
16:00 – 17:00 Czas wolny
17:00 – 18:00
„Moja droga do zdrowia” cz.2 - Kuracja cytrynowa
19:00 – 20.00 Kolacja + degustacja i rozmowy o nalewkach
zdrowotnych

DZIEŃ 3 - NIEDZIELA
06:30 - 7:00
Ciepły, rozgrzewający napar z
imbiru

DZIEŃ 3

07.00 – 07:30
Poranny rozruch na świeżym
powietrzu + kąpiel w strumieniu
09.00 – 10.00
Śniadanie w pensjonacie
(pełny bufet)
10:00 – 11:00
Warsztaty: „Moja droga do
zdrowia” cz.3 – kuracje przeciw
pasożytom
11.00 - 14.00
Wycieczka na Górę Igliczną
14.00 – 15.00 Obiad
15:00 Pożegnanie

SZCZEGÓŁY OFERTY
Cena za osobę: 940 zł brutto
Cena zawiera:

POBYT W PENSJONACIE +
WYŻYWIENIE
2 noclegi w Pensjonacie

OPIEKA TRENERÓW
PERSONALNYCH

WARSZTATY
Warsztaty zdrowotne

2 sesje w saunarium pod
okiem Julity i Michała

Alpejski Dwór

Poranny trening x 2

'Moja droga do zdrowia":

2 śniadania w pensjonacie

Kąpiel w potoku x 2

kuracja cytrynowa,

II śniadanie na "łące

Trening

oczyszczanie wątroby,

witalności"

ogólnorozwojowy

kuracje przeciw

2 obiady w restauracji

“Twardy reset” x 1

pasożytom

2 kolacje w restauracji

SAUNA

"W CODZIENNYM BIEGU WARTO POŚWIĘCIĆ
TROCHĘ CZASU, ABY STAĆ SIĘ LEPSZĄ
WERSJĄ SIEBIE. JEŻELI MARZYSZ O
WEWNĘTRZNEJ PRZEMIANIE, TO WYBIERZ
TWARDY RESET!"
"Decyzja zapada w głowie, a dopiero potem mięśnie otrzymują sygnał i
zaczynają się rozwijać. Podczas 72h godzin TWARDEGO RESETU uwolnisz
głowę od negatywnych myśli i wejdziesz na nową drogę rozwoju
duchowego i fizycznego. Warto być lepsza wersją siebie!"

Dane kontaktowe
EMAIL
biuro@pozdrowiezjulita.pl

TELEFON
502 845 700

Ż DZIŚ!

ZAREZERWUJ WYJAZD JU
liczba miejsc jest ograniczona

