
Életöröm  ☺  tábor az Alpokalján,  

a Kőszegi Hegység szívében, a Stájer Házaknál 

2018. július 2-től 8-ig, 7 nap 6 éjszaka 
 

Szállás: a Stájer Házak, többágyas szobákban 

Szépen felújított, fenyőfa bútorokkal berendezett szobák: 2 db 6 fős (3 db emeletes ággyal, 

zuhannyal és WC-vel  felszerelt szoba) és      

 1 db 14 fős (7 db emeletes ágy, külön zuhanyok és WC-k). Elhelyezés elsősorban a földszinti 

ágyakon, egyik szobát sem töltjük meg teljesen.  

A jelentkezés sorrendjében lehet szobát és ágyat választani. Az ágynemű és plusz pokróc 

biztosítva van. Törölközőt hozni kell. 

 

Étkezés: teljes ellátás, vegetáriánus (húsmentes) ételek minőségi 

alapanyagokból 

Frissen préselt búzafűvel indíthatod a napot. Ez fakultatív lehetőség, 1000 Ft/hét. A 

préselést is közösen végezzük.  

Gabonakásákat, növényi pástétomokat, házi reform kenyereket, csírákat, sok zöldséget, 

salátát, gyümölcsöt és vegetáriánus főtt ételeket fogsz találni a kínálatban. A programtól 

függően friss turmixot is iszunk. Gabonakávé, gyógynövény tea, zöld tea a rendelkezésedre 

áll. 

Feketekávét, cukrot, tejet, tejszínt hozhatsz, ha nem szeretnéd kipróbálni a feketekávé-

mentes életet.  Forralt vizet biztosítunk. 

 

Programok 

☺ Etka jóga erőgyűjtő foglalkozások naponta  1-2 alkalommal 

☺ 3-1-2 meridián torna naponta 

☺ zenés mozgás 

☺ kirándulások, túrák 

☺kánikula esetén úszás, fürdőzés a közeli Rohonci és /vagy a Burgi tóban 



Előadások és rezgő-körök: 

☺Tudatos élet – Élj a jelenben! gyakorlatok 

☺Természetes gyógymódok. Fókuszban a Bach virágterápia és a Moxa terápia 

☺ Pozitív gondolkodás, mantrázás 

☺ Eneagram, avagy tudatosság az emberi kapcsolatokban 

Ezekből a témákból én mondom el a módszerek lényegét és megosztom személyes 

élményeimet, tapasztalataimat, lesz rezgő-kör is, azaz meghallgatjuk egymás tapasztalatait, 

véleményét. 

Tábori könyvtár: elviszem a kedvenc könyveimet, amit olvashatsz a tábor ideje alatt 

A programokat az időjárásnak megfelelően rugalmasan alakítjuk. Nagy hőség esetén 

korábban kelünk és délben lesz csendes pihenő. 

 

Jelentkezési határidő: 2018. május 30. 

Részvételi díj: 59 500 Ft 

Két részletben fizethető (jelentkezéskor 20 000 Ft, vagy a teljes összeg; 

második részlet június 15-ig) 

Tartalmazza a szállást, az étkezést (teljes ellátás), a programokat, a 

szervezés költségeit, a közös költségeket. 

Nem tartalmazza: a fürdőbelépőt (kb 5 EUR) és a búzafüvet (1000 

Ft/hét) 

 

 Szeretettel várlak! 

 Kovácsné Károlyi Zelli 

 Etka jóga erőgyűjtő módszer oktató, sportedző 

 Mobil: +36/20-31-55-345 

 E-mail: zelli.etkajoga@gmail.com 

 www.etkajoga-nyugat.hu 
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