Centrum ORTO DE PROUVENCO, Aurel, jižní Francie
26. 7. 2013 – příjezd
25. 7. – 3. 8. 2013 – studium a poznávací výlety
4. 8. 2013 – odjezd
Během osmi dnů se pod vedením dr. Malteho Hozzela, zakladatele firmy Ayus, důvěrně seznámíte
s provensálskými bylinami a proniknete hlouběji do tajů aromaterapie v jejím rodišti (viz program
v příloze).
Jedinečná příležitost zažít pravou atmosféru Provence v době, kdy se sklízí a destiluje levandule.
Ubytování v typickém provensálském stylu, v malebném centru ORTO uloženém 800 m. nad mořem
a obklopeném divokou přírodou. Nabízí stylově zařízené jedno- nebo dvoulůžkové pokoje vybavené
koupelnou se sprchou a WC. Součástí centra je také bazén. Vegetariánská strava formou bufetu třikrát
denně + čajové pauzy (plná penze). Strava z bio surovin a z místních zdrojů.
Základní cena pro osobu v jednolůžkovém pokoji — 52 200 Kč
Základní cena pro osobu ve dvoulůžkovém pokoji — 45 200 Kč
(při počtu minimálně 10 osob)
Snížená cena pro osobu v jednolůžkovém pokoji – 45 000 Kč
Snížená cena pro osobu ve dvoulůžkovém pokoji — 38 00 Kč
(při počtu minimálně 15 osob)
Cena zahrnuje dopravu z letiště v Marseille, nebo z vlakového nádraží v Avignonu, program (výuka
a meditace), tlumočení přednášek do češtiny, ubytování, stravu, vstupné, transport na výlety.
Cena nezahrnuje pojištění a dopravu, nutné zajistit individuálně podle svých požadavků.
Transport: lze letět z Prahy do Marseille, nebo jet vlakem do Avignonu, případně jet autem (pozor: na
francouzských dálnicích jsou mýtné brány, poplatky jsou docela vysoké).
Studijní pobyt je určen všem, kdo mají alespoň základní znalosti o éterických olejích/aromaterapii
a chtějí je prohloubit. Pro ty, kteří zatím nemají žádné znalosti, ale přesto by rádi jeli, nabízím základní jednodenní seminář v měsíci květnu nebo červnu za cenu 500 Kč.
Zájezd zprostředkovává Marie Noe, Oshadhi.cz, zástupce firmy Ayus v ČR a SR
Přihlášky a další informace získáte na info@oshadhi.cz, nebo telefonicky na 777 944 790.
Centrum ORTO DE PROUVENCO patří firmě Ayus, dodavateli produktové řady OSHADHI. ORTO DE PROUVENCO znamená
„velká zahrada Provence“, zároveň zkratka ORTO znamená „Oshadhi Research and Training Organisation“. Cílem bylo vytvořit
klidné místo vzdálené shonu běžného života, kde by se člověk mohl pohroužit do studia darů přírody – bylin a éterických olejů. Centrum funguje již patnáct let. Kromě studia bylin a aromaterapie zde také probíhají jógová setkání.
ORTO leží poblíž typické starověké jihofrancouzské vesničky Aurel, která je vzdálena zhruba hodinu jízdy autem z Avignonu směrem na
severovýchod. V okolí se nachází dominanta krajiny, hora Mont Ventoux, v dosahu je řada pozoruhodných míst a památek.

