
 
 

 

 

  פריללא 62-62ניקוי ואיזון הגוף |  ריטריט
 

 

 פריללא 62יום חמישי 

 המראה מישראל  01:10

 נחיתה בלרנקה 00:10

 עלייה לאוטובוס למלון 06:11

 (תפוזים סחוט טרי)מיץ   WELCOME DRINK – הגעה למלון וקבלת חדרים 01:00

 לובי - שתיית שייק סופרפוד 01:41

אולם  – ?"להיפתח אל השינוימפגש פתיחה וסבב הכרות + הרצאה " 00:11-00:41

 הכנסים

 אולם הכנסים – שתיית מיץ ירוקהפסקה ל 00:41-00:11

 אולם הכנסים –המשך הרצאה  00:11-02:41

 אולם הכנסים – שתיית משקה סיבים 02:41

 טיפול בברכות המרפא 00:11-02:11

 מערת היין במלון – מרק מפנק 61:11

 אולם הכנסים - "מהי הזנה?" – עומקמפגש  61:41

 

 פריללא 60יום שישי 

 Relax room –שתיית תה צמחים  -בוקר טוב  10:11-10:41

 Relax room – יוגה 10:41-13:41

 לובי – שתיית מיץ נוגד חימצון 12:11-12:41

 אולם הכנסים –שתיית משקה סיבים  01:41

אולם  -" מדוע לנקות את גופינו?מפגש בוקר עם אומינה + הרצאה " 01:10-06:11

        הכנסים

 אולם הכנסים - שתיית מיץ שורשי מרפא 06:11

 טיול רגלי בטבע  06:41

 בר בבריכה – מיץ ירוק 00:11

 

  מנוחת צהריים

 

 לובי - הדגמת הכנה ושתיית שייק סופרפוד 02:41-00:11

  טיפול בבריכות המרפא 00:11-02:11

 לובי בר –משקה סיבים  עמדת 03:41-02:00

 מערת היין במלון – מרק מפנק 61:11-61:41

 אולם הכנסים - "לרפא את עצמנו" –עומק מפגש  61:41-66:41

  



 
 

 פריללא 63 יום שבת 

 Relax room –שתיית תה צמחים  -בוקר טוב  10:41-0:111

 Relax room – יוגה 13:41-0:411

 לובי – שתיית מיץ נוגד חימצון 12:41-2:111

 אולם הכנסים –שתיית משקה סיבים  01:41

 מפגש בוקר עם אומינה +  01:10-06:11

 אולם הכנסים –העיכול"  "חיבור מחודש לגוף ולמערכת : הרצאה                    

 אולם הכנסים – שתיית מיץ שורשי מרפא 06:11

 אופציונאלי, על פי בקשה – Ttakkas bay beach - נסיעה לחוף ים מבודד ופראי 06:41

 לובי בר – מיץ ירוק 00:11

 

  מנוחת צהריים

 

  לובי – שתיית שייק סופרפוד 02:41

  טיפול בבריכות המרפא 02:10-02:11

 אולם הכנסים –סיבים משקה  שתיית 02:00

 אולם הכנסים –תזונה מבריאה" מפגש עם אומינה + הרצאה: " 02:41-61:00

 מערת היין במלון – מרק מפנק 61:00

 אולם הכנסים -"טקס מים"  –סיכום מפגש  61:10

 

  פריללא 62יום ראשון 

 

 Relax room –שתיית תה צמחים  -בוקר טוב  10:41-0:111

 Relax room – יוגה 13:41-0:411

 לובי – שתיית מיץ נוגד חימצון 12:11-12:41

 מיץ תפוזים סחוט טרי take awayיציאה חזרה הביתה +  12:41

 קבלת תפריט יציאה מצום המיצים

 הגעה לשדה התעופה בלרנקה 01:10

  המראה מלרנקה 01:11

 נחיתה בישראל 00:11

 
 
 
 
 

 * הלו״ז כפוף לשינויים והתאמות ככל שידרשו בהתאם לנסיבות 

  
 


