Jesienny weekend dla kobiet w Leśnym Dworze
w Sulęczynie
15-17 listopada 2019
Widok na jezioro o poranku..
Zapach sosnowego lasu...
Aktywny wypoczynek.. chwila tylko dla Ciebie w pięknych kaszubskich
pejzażach...

Która z Nas o tym nie marzy?
Energetyczne treningi pobudzające Twoje endorfiny i ciało do działania, rozwój
osobisty w najlepszym warsztatowym wydaniu, wspólne pyszne i zdrowe posiłki
przygotowane specjalnie dla Ciebie, relaksujące zabiegi dające chwilę wytchnienia
i regeneracji…

Chwile stworzone tylko dla Ciebie Dziewczyno!
Brzmi dobrze prawda?

3 kobiety:
Dwie energetyczne trenerki i tryskająca wiedzą fizjoterapeutka organizują dla
Ciebie wyjątkowy, jesienny urlop weekendowy!

Zerknij zatem niżej na nasz program!

KONTAKT
BODYINVESTGDYNIA@GMAIL.COM
TELEFON +48500-117-474

Treningi
- Trening antystresowy z elementami relaksacji
Wystresuj się!
- Trening kondycyjny z elementami wzmacniania
Silne Kobiety są najbardziej seksowne!
- Trening funkcjonalny
Odkryj moc możliwości Twojego organizmu!
-Sesja stretchingowo-jogowa
Znajdź przestrzeń w swoim ciele!
- Trening oddychania
Oddychaj na zdrowie!

Warsztaty przygotowane specjalnie z myślą o kobietach
-Bardzo kobiecy warsztat praktyczny o mięśniach dna miednicy
-Szalenie przydatny warsztat : zdrowy kręgosłup
-Pięknie wyciszający, relaksacyjny warsztat z automasażu

I jeszcze więcej!
• Saunowanie i Twoje pierwsze (no chyba, że już jesteś foczką!) bezpieczne morsowanie!
• Pyszne, wegetariańskie menu (śniadania, lunche, kolacje) przygotowane i pięknie dla
Ciebie zaserwowane!
• Analiza składu ciała na profesjonalnym analizatorze InBody i indywidualne
rekomendacje dietetyczne VS wyniki
• Dziewczyńskie wieczory piękności pełne kobiecych tematów przy kieliszku dobrego,
wytrawnego wina!
• Pielęgnacyjny pakiet niespodzianka dla wszystkich uczestniczek
• Nielimitowany dostęp do strefy strefy SPA w czasie wolnym od zajęć
• Mała grupa licząca 12 cudownych Dziewczyn – bądź jedną z nich!

Co jest w cenie?

✓ Zakwaterowanie w luksusowych, 2 osobowych pokojach z łazienką i pełnym
wyposażeniem w postaci kosmetyków, szlafroków, suszarki

✓ Nieograniczony dostęp do strefy wellness: basen, jacuzzi, sauna, łaźnia parowa
✓ Pełne wyżywienie
✓ Konsultacje sportowe i dietetyczne wraz z analizą składu ciała na profesjonalnej

me- dycznej wadze InBody

✓ Ubezpieczenie NNW
✓ Opiekę trenerską i fizjoterapeutyczną
✓ Pakiet powitalny z niespodziankami od partnerów wydarzenia
Co ze sobą zabrać ?

✓ Wygodny strój sportowy : W tym ubranie dopasowane do:
1. treningów outdorowych w jesiennych temperaturach: długie spodnie, ciepłe skarpetki,
czapkę, kurtkę
2. ubranie dopasowane do sesji relaksacyjnych - wygodne dresy, luźne, nieobciskające
ubranie
3. Strój do morsowania: strój kąpielowy, rękawiczki, ciepła czapka)

✓ Obuwie sportowe ✓ Strój kąpielowy ✓ Klapki ✓ Dobry nastój
TERMIN: 15-17.11.2019
KOSZT: 1150 zł

!! Zabierz ze sobą przyjaciółkę !!
A dla Waszej dwójki cena wyjazdu spadnie łącznie o 300 zł !!
CO ZROBIĆ ABY DO NAS DOŁĄCZYĆ?
Wyślij do nas zapytanie o dostępność miejsc w wiadomości prywatnej na Facebooku lub
mailowo pod adresem bodyinvestgdynia@gmail.com

ZAPISY TRWAJĄ DO 31 listopada !!
Ale spiesz się ! Mamy tylko 12 miejsc !
*Dopiero dokonana opłata gwarantuje miejsce na liście uczestników.

Gdzie dokładnie spędzimy weekend?
Leśny Dwór w Sulęczynie to miejsce z czarującą duszą.Położony w tzw. Kaszubskiej
Szwajcarii nad Jeziorem Węgorzyno w Sulęczynie, jedynie godzinę jazdy samochodem
od Trójmiasta.
Brat wspaniałego Gdyńskiego Hotelu Quadrille.
Wybrałyśmy to miejsce aby w pełni móc delektować się atmosferą spokoju i intymności
z dala od miejskiego zgiełku.
Dopracowując w każdym szczególe to abyście mogły poczuć się wyjątkowo, spędzić
wspaniały czas i zapamiętać go na długo!
• Aktywna pobudka treningowa w pięknej, przeszklonej wiacie tuż obok jeziora
(taki aktywny poranek to coś magicznego!)
• Dwu osobowe, luksusowe pokoje (komfort i wygoda w najlepszym wydaniu!)
• Strefa Spa z widokiem na jezioro, a w niej basen, jacuzzi, sauna sucha i łaźnia parowa
(relaks w pełnym wymiarze!)
• Wyśmienita kuchnia w Restauracji Biôłi Trus w autorskim wydaniu szefa kuchni
Marcina Popielarza (zmysł smaku będzie totalnie pobudzony!)

Szczegółowe informację na temat naszego noclegu znajdziesz na stronie:
www.lesnydwor.pl
Serdecznie Zapraszamy !!

Inne informacje:
-Dojazd we własnym zakresie
-Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wyjazdu gdy nie zbierze się odpowiednia ilość
chętnych uczestników.

