
Pozvánka na jogový pobyt pod Hrbom 

Chceš zažiť... 

... pokoj prírody v srdci Slovenska s možnosťou posilniť svoje telo aj dušu 

... výlety do lesov a na lúky, vodu zo studničky, prastarý Hrb 

... zbieranie a poznávanie byliniek 

... výbornú a nápaditú bezmäsitú stravu 

... knižnicu s literatúrou o pestovaní duše a tela 

... večerné filmy a rozprávania o tom, ako žiť v súlade so sebou a všehomírom 

... za hrsť veselia, muziky a zábavy v kruhu spriaznených duší 

V tom prípade Ťa radi uvidíme... 



Kde? 

Chata pod Hrbom, nad obcou 

Ľubietová pri Banskej Bystrici. 

kuk na mapu 

 

 

 

Potrebuješ si oddýchnuť, načerpať silu z prírody, ozdraviť telo, osviežiť 

ducha? 

V tom prípade, sa k nám pridaj. Tu je  prihláška 

 

Kedy?    
  7.5. - 10.5.2020  

Nezabudni, v piatok 8.5. 2020 je 

štátny sviatok, takže voľno. 

Stretneme sa vo štvrtok 7.mája pred 

večerou o 17:00.  

Rozlúčime sa v nedeľu 10.mája 

dopoludnia. 

 

 

Kto sa Vám bude venovať? 

https://goo.gl/maps/thW46xZiosH7XHPP6
https://forms.gle/anVsTFLQ5TomhGer8


 

Lucia Svetlana Danišová - lektorka jogy 

 

Oskar Haba - cvičiteľ jogy a certifikovaný masér 

 

Chceš sa naučiť niečo, čo Ti pomôže liečivejšie sa vysporiadať s každodenným 

životom? 

Pridaj sa k nám! Tu je prihláška 

 

Čo to bude stáť? 

 

Cena pobytu je 89€. 

Je to cena za ubytovanie, výbornú 

vegetariánsku stravu 3x denne a celodenný 

program.  

   

Zálohu vo výške 50€ je   potrebné poukázať do 31.3.2020 na číslo účtu:  

SK56 5900 0000 0031 1452 0403 

Do poznámky napíšte svoje meno a ako variabilný symbol dátum zaslania zálohy.  

Záloha je nevratná. Zvyšok peňazí zaplatíš pri príchode na pobyt. 

Podľa došlých prihlášok budeme ubytovávať na izby, ale v prihláške môžeš napísať, s kým by si chcel 

bývať.  

Počet miest je limitovaný, preto neváhaj. Tu je prihláška a nezabudni pozvať 

https://forms.gle/anVsTFLQ5TomhGer8
https://forms.gle/anVsTFLQ5TomhGer8


aj svojich priateľov. Sú vítaní! 

 

V prípade akejkoľvek zmeny nám daj vedieť na 0903 658 134 alebo emailom na 

oskar.haba@gmail.com 

Tešíme sa na Teba! 

  Lucia a Oskar   
 


