12-DENNÍ SEMINÁŘ V ŘECKU – JIŽNÍ KRÉTA
Rodiště Dia – otce antických bohů. Nejjižnější kout Evropy, místo protkané historií. Země omývaná křišťálovými vodami
dvou moří – Krétským na severu a Libyjským na jihu – odpočívá pod sluncem, které tu září 3000 hodin ročně. Vdechuje vůni
oliv, vinic, úrodných polí. Ztrácí se mezi vrcholky hor, kaňony a jeskyněmi. Modlí se v horských kostelících a klášterech. Voní
pomerančovníky, tymiánem a divokými květy.
South Coast***+ AI je nejoblíbenějším a nejlepším hotelem nabídce s all inclusive službami. Vaří zde podle původních
krétských rodinných receptů svých rodičů a prarodičů, díky čemuž i v rámci all inclusive budete mít možnost poznat nové
nezapomenutelné chutě a vůně. Zde prožitá dovolená je vzornou ukázkou tradiční řecké pohostinnosti. Ubytování je ve
studiích pro 2-3 osoby a v apartmánech s oddělenou ložnicí pro 4-členné rodiny. Hotel je obklopený zelení a dění se
soustřeďuje kolem sladkovodního bazénu, na místě, kde končí kamínková pláž Kutsuras.
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Jižní Kréta – Kutsuras – aparthotel South Coast
www.southcoast.gr

Mgr. Miloš Matula
www.milosmatula.cz
Duchovní cesta a transformace pro Nový věk, karma a reinkarnace, cykly v našem životě, relaxace a meditace,
léčení duchovním Světlem, čakry–energetická centra v našem těle–vylaďování, práce a léčení drahými kameny,
muzikoterapie, colorterapie, mantry, malování pravou hemisférou aj.
Meditační návraty do dětství, prenatálního období a minulých životů, meditační techniky na odpuštění
Program semináře-prázdninového pobytu:
ranní rozcvičky, večerní přednášky a meditace, přes den volno – koupání a slunění, fakultativně: výlety,
individuální konzultace, léčení, apod.
Cena zájezdu-semináře:
Zvýhodněná cena při přihlášení a platbě do 31.1.2018.!!!:
pokoj/apartmán: 22.500,-/os (pozn. u AP min.obsazenost 3os).
Cena do 28.2.: pokoj/apartmán: 23.500,/os. Cena do 31.3.: pokoj/apartmán: 24.500,-/os. Cena do 30.4.:
pokoj/apartmán: 25.500,-/os. Cena do 15.5.: pokoj/apartmán: 26.500,-/os. Příplatek za 1/1 pokoj: 9000Kč
(South Coast).
Povinné příplatky: pobytová taxa 1,5 € za pokoj/noc. Tato taxa je v Řecku zavedena od 1.1.2018 a je splatná v
hotovosti v místě pobytu. Ceny jsou závislé na kurzu CZK/EUR. Ceny v EUR k 8.1.2018 (1,-EUR/26,-Kč). Možnost
propojení obou turnusů - zde je pak možná sleva! :) Cena obsahuje: letadlo vč. tax, transfer, ubytování
v dvoulůžkovém pokoji, polopenze, kurzovné. Cena neobsahuje: pojištění (možné dokoupit v ceně 62,-Kč/den),
Možnost odletu: Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Košice.
Kontakt a přihlášky:
Mgr.Miloš Matula-MM Production, PO BOX 285, 152 50 Praha 52
Telefon: 603 468 493, e-mail: milos.matula@mmproduction.cz www.milosmatula.cz

