
Kouzlo Madeiry - Cesta k životu podle sebe  
18. - 25.3.2022





Co vás čeká? Procházky, poznání a povídání na různá témata.

- jak vnímat sebe, své tělo, sebepoznání

- jak žít život podle vlastních představ

- navyšování emoční inteligence - práce s emocemi

- jak se zklidnit v náročné situaci 

- jak přeměnit výzvy a překážky v našich životech na příležitosti

- umění naslouchat sám sobě i ostatním

- jak si nebrát věci příliš osobně - humor a smích sebou

- jak říct co opravdu potřebuji

....všechno co během cest vyplyne...


Budete mít i čas pro sebe, poznání Madeiry a vnímání léčivé síle zeleně. 
Kouzelná Madeira - ostrov věčného jara. Loni mě chytla za srdce. 
Možná teď se dotkne toho vašeho….




 

Co máme v plánu vidět? 
- Funchal procházka - hlavní město ostrova. Návštěva tržnice, 

procházka starým městem, park Svaté Kateřiny, katedrála Sé z 15. 
století, radniční náměstí. Možnost Botanické zahrady.


- Rybářská osada Câmara de Lobos, procházka přístavem a košt 
ovocného likéru Poncha. 


- Prosklená plošina 580 m vysokého mysu Cabo girão. 

- Pico do Arieiro - úchvatný výhled na nejvyšší horu Pico Ruivo a 

okolní horské masivy a údolí. 

- Eira do Serrado s nádherným výhledem do hlubokého Údolí jeptišek.

- Možnost plavby lodí za velrybami.

- Pěší túra po levádách, které nabízí skvostné výhledy na 

severovýchodní pobřeží.


Cena programu: 8 000 Kč / osobu


Cena nezahrnuje: dopravné a vstupy, plavbu lodí, lanovkou.




Jak se budeme dopravovat? 
- Místním autobusem.

- Pronajatým autem, na který se složíme.

- V případě výhodného výletu a vzájemné domluvy využijeme nabídku 

místní CK nebo taxi (pro cestu na levády).


Kde budeme bydlet? 
Hotel Four Views Monumental Lido

Cena: 16 990 Kč / os.

nebo 
Hotel Vidamar Resort Madeira

Cena: 17 590 Kč / os.


Cena zahrnuje: ubytování, polopenzi, leteckou dopravu, transfer z 
letiště na hotel. 

(Případně jiný hotel, který přiměřeně odpovídá kvalitě a ceně). Ubytování vyjasníme podle 
počtu rezervací a volných kapacit. 
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění


Kdo se o vás postará?


Dáša - vášnivá cestovatelka, průvodkyně, 
lektorka, mentorka a koučka. Vystudovala VŠ 
ekonomickou a psychologii. Autorka projektu pro 
ženy a projektu s rozchodovou 
tematikou. Příležitostně spolupracuje s médii 
v rádiích v bloku psychologické poradny, 
píše články v časopisech i na internetu. Vydala 
dvě osobně rozvojové knihy Deník 
probuzené ženy a Rozchod jako nový začátek. 
Vede workshopy na specifických místech 
v Řecku, na Bali, Srí Lance, ale i třeba v New 
Yorku. 
Více info: www.dagmarkozinova.cz


Lenka - milovnice života, cestování, akreditovaná mediátorka, se 
zaměřením na pracovní a obchodní komunikaci, vyjednávání, ale i 
mezilidské vztahy. Dokáže si prostě vyjednat téměř nemožné. 	
Milovnice jógy, meditace, pohybu, knih a osobního rozvoje. 
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