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dołączysz?



Idea wyjazdu z okazji dnia kobiet powstała w zeszłym roku.
Chciałyśmy, aby kobiety podarowały sobie chociaż jeden weekend na
to, by się zrelaksować, pobyć w kobiecym towarzystwie oraz by na
chwilę zapomniały o obowiązkach dnia codziennego. 

Babskie SPA
Tak jak w tamtym roku podczas
wyjazdu uczestniczki będą miały
szansę wymoczyć się w ciepłych
wodach oraz odpocząć w gorących
saunach. Będzie również możliwość
wykupienia masażu.

Podczas spotkania uczestniczki
będą miały szansę doświadczyć
treningu Animal Flow, poznać
techniki oddechowe, a także
popracować z własnymi emocjami i
połączyć się z sercem i poznać
lepiej siebie.

Warsztaty
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Spokojnie, to nie wszystko! Lubimy leniuchowanie, ale również trochę
aktywności nie zaszkodzi! Dlatego podczas naszych wyjazdów
chodzimy na spacery, zwiedzamy różne miejsca, by poznać okolicę, a
także zaczerpnąć świeżego powietrza.
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Zwiedzanie

Morsowanie
Jedna z naszych ulubionych
aktywności, czyli pluskanie się w
mało ciepłej wodzie! Bo w końcu
morsowanie ma same pozywtyne
wlaściwości dla naszego organizmu.
A jak próbować to tylko w grupie,
bo w niej siła!  

Będąc w tak urokliwym rejonie, nie
możemy pominąć zwiedzania.
Odwiedzimy kilka miejsc, by zrobić
sobie tam pamiątkowe zdjęcia, albo
zrobi je nam Ilonka. :) 



Jednak to co jest najważniejsze dla nas to łączenie kobiet oraz
odkrywanie w nich ich wewnętrznej MOCY. Jedność, tolerancja i
wzajemne wsparcie to elementy, które zawsze towarzyszą na naszych
spotkaniach! Bo kto inny zrozumie lepiej kobietę, niż inna kobieta?
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Kobieca energia

Zabawa
Nie bądźmy jednak tak bardzo
poważne! W życiu potrzeba troszkę
zabawy, a w kobiecym towarzystwie
można naprawdę spędzić miło czas.
Interesujące rozmowy, śpiewy czy
tańce to momenty, które uwielbiamy
dzielić z uczestniczkami.

Jesteśmy kobietami i wzajemne
zrozumienie i wsparcie to bardzo
ważne aspekty. Jesteśmy piękne na
zewnątrz i wewnątrz, mądre,
odważne oraz zabawne. Każda
zupełnie inna i wyjątkowa, ze swoją
jedyną historią.



„Nie ma brzydkich kobiet, są tylko kobiety, które nie
wiedzą, że są piękne” (Vivien Leigh).
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Bardzo mocno wierzymy, że każda kobieta jest piękna i wyjątkowa.
Dlatego staramy się, aby to  w sobie dostrzegła! Zaufaj nam, że w tym
kobiecym towarzystwie poczujesz zdecydowanie kobiecą energię,
wsparcie i zrozumienie.



Dbając o standardy wybrałyśmy elegancki hotel w którym uczestniczki będą
mogły spokojnie odpocząć i na jedną noc zapomnieć o codziennych sprawach.
Pokoje są 2-osobowe, w większości z pojedynczymi łóżkami. Na terenie
obiektu jest basen i strefa SPA oraz restauracja.

Hotel

- Od kobiet dla kobiet -



Spotkanie w wyznaczonym miejscu. 
Zwiedzanie Bristolu
Wspólny obiad
Zameldowanie w hotelu 
Odpoczynek w strefie relaksu
Warsztaty z Pauliną

Integracja- rozmowy, tańce

Harmonogram
Sobota

Podczas spotkania uczestniczki doświadczą połączenia ze
sobą, ale i ze sobą nawzajem. Proste ćwiczenia pozwolą na
relaks, wgląd w siebie, ale i na chwilę refleksji. 
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Trening z Agnes

Wspólne śniadanie 
Wymeldowanie z hotelu
Spacer
Morsowanie dla chętnych
Pożegnanie

Harmonogram
Niedziela

Trening ANIMAL FLOW stanowi połączenie treningu siłowego,
jogi, capoeiry oraz akrobatyki. Składają się na niego ćwiczenia
funkcjonalne, czyli angażujące wszystkie partie ciała. Podczas
treningu naśladowane są ruchy zwierząt. Poznacie podstawy i
nauczymy się wspólnie FLOW.
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Kobieto, plan jest prosty!

Odpocząć

1.

2.

Zadbać o siebie

3.Świetnie się bawić!



Izabela Nykiel
Pomysłodawczyni i organizatorka Dnia
Kobiet. Podróżniczka, pasjonatka gór. 
 Organizatorka wyjazdów na terenie UK i
za granicą. Administratorka grupy 
"Do zobaczenia na szlaku"

Ilona Aleksanderek
Kreatywna fotografka, której pasją jest
uchwycanie emocji oraz wyjątkowych chwil.
Dzięki swojej pracy i pozytywnej energii
pomaga uwiecznić wspomnienia i sprawić
uśmiech na twarzy osoby przed obiektywem. 
Forografka marki osobistej i
współorganizatorka wyjazdów rozwojowych.
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Agnes Ołtusek
Trener Personalny i Instruktor Animal Flow.
Współorganizatorka wyjazdów
rozwojowych.
Każda zmiana zaczyna się od naszej decyzji.
Znajdź aktywność która pokochasz, powód
dla którego będziesz konsekwentnie działać
i ciesz się procesem. Uwierz w siebie i nie
odkładaj zdrowia na później. 

Paulina Sienny
Trenerka emocji i pracy z przekonaniami,
wzorcami i schematami. Studentka Psychologii,
autorka bloga POZA-GRANICAMI.
Współorganizatorka wyjazdów rozwojowych.
Wspiera ludzi w ich drodze rozwojowej.
Pokazuje jak pracować z emocjami, zmieniać
niewspierające przekonania i schematy oraz
patrzeć z innej perspektywy na doświadczenia
życiowe. 
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Do zobaczenia?

Opinie uczestniczek:
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W cenie wyjazdu:
- 1 noc w eleganckim hotelu

- dostęp do strefy basenowej i SPA
- wspólne śniadanie

- zwiedzanie 
- opiekę organizatorów podczas wycieczek

- trening i warsztat
- profesjonalne zdjęcia 

Cena nie zawiera:
- dojazdu

- posiłków w restauracjach
- ubezpieczenia

- dodatkowych atrakcji

Zaliczka w wysokości 70£ gwarantuje miejsce na wyjeździe. 
W razie rezygnacji zaliczka jest bezzwrotna. 

Chyba, że na miejsce znajdzie się chętna osoba.
CAŁOŚCIOWĄ wpłatę należy dokonać do 1 marca.

 Zainteresowane osoby prosimy o przelew na konto
I NYKIEL

04-00-75 
07411464

W tytule: KOBIETY
LUB poprzez platformę STRIPE 
By wpłacić zaliczkę- kliknij tu
By wpłacić całość- kliknij tu

W razie pytań zapraszamy do kontaktu

Cena wyjazdu: 139 £

https://buy.stripe.com/8wM8yDfNX4IBdIQ004
https://buy.stripe.com/8wM2af8lv3Ex48g7sz
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