
 
 

 ריטריט ניקוי ואיזון הגוף עם אומינה
 מצפה שלום | דרום רמת הגולן |16-18 במאי

 
 

 לוח זמנים
 

 יום חמישי 16.05
 

 12:00  הגעה למצפה השלום
  ושתיית מיץ ירוק

 13:00  מפגש פתיחה עם אומינה
  ושתיית משקה סיבים

 14:30 שתיית שייק סופרפוד
  15:00 כניסה לחדרים והתמקמות

  16:30 זמן במערת הבריכות – ציפה והרפיה מודרכת עם צלילים מרפאים במים
 משקה כלורופיל ומשקה מרפא יוגשו בלובי

 19:00  מרק מפנק
 20:00  להתערסל באדוות הצלילים - מפגש הרפיה מדיטטבי

 
 יום שישי 17.05

 
 7:00  בוקר טוב - תה צמחים

 7:30  תרגול יוגה
  9:30 מיץ ירוק

   11:30משקה סיבים  ומפגש והרצאה עם אומינה
 13:00  מיץ נוגד חימצון

 
 מנוחת צהריים וזמן לטיפולים (אופציונלי בתוספת עלות)

 
  15:30  הדגמה והסבר על הכנת שייק סופרפוד

  16:30 מפגש במערת הבריכות – ציפה והרפיה מודרכת עם צלילים מרפאים
 במים

 משקה כלורופיל ומשקה מרפא יוגשו בלובי
 19:30  טקס קקאו עם די.ג'י קורי

 
 



 
 

 יום שבת 18.05
 

 7:00  בוקר טוב - תה צמחים
 7:30  תרגול יוגה
 9:30  מיץ ירוק

 11:30  משקה סיבים ומפגש והרצאה עם אומינה
 13:00  מיץ נוגד חימצון

 
 מנוחת צהריים וזמן לטיפולים (אופציונלי בתוספת עלות)

 
 15:00 שייק סופרפוד ומפגש סיום

 16:00  משקה מחזק
 17:00  מכירת סופרפוד

 ולאחר מכן יציאה לכיוון המרכז
 לדרך תקבלו :

 1. משקה כלורופיל
  2. מיץ שורשי מרפא

 

 עלות הסדנה

 מחיר הרשמה 
 מוקדמת עד 15.4.19

 מחיר

 אדם בחדר זוגי (בקתה
 או סטודיו)

₪ 2490  ₪ 2700  

 אדם בחדר שלושה
 (בקתה)

₪ 2350  ₪ 2550  

  3200 ₪  3150 ₪ אדם יחיד בחדר
 אדם בסוויטה
 (מתאים לזוגות בלבד)

₪ 2980  ₪ 3150  

 
   *המחיר כולל 2 לילות בחדר, תפריט המיצים והשייקים המלא של הסדנה, לוח הפעילות המלא של הסדנה

 כמפורט לעיל, 2 סשנים בני כשעתיים בבריכות הציפה בימים חמישי ושישי, תרפיית נשימות וקול, טקס ומסיבת
 קקאו, קורס דיגטלי "מטבח הסופרפוד", 4 חוברות מתכונים, מפגש אינטגרציה אישי בן כ- 30 דקות עם אומינה

 באמצעות סקייפ או בפרדס חנה כשבועיים לאחר סיום הסדנה
 

 

 



 
 

 

 חדרים מסוג ביקתה

 

 

 בקתות נופש פסטורליות הטובלות בגן ירוק, גינות, דשאים וערוגות תבלינים. הבקתות בנויות מעץ אורן
 פיני ובכל בקתה סלון מרוהט, טלוויזיה, DVD, מטבחון עם מקרר, מיקרוגל וקומקום חשמלי, כלי אוכל, תה

 צמחים, ג'קוזי בחדר האמבטיה, חדר שינה זוגי ומעליו גלריה. 

 

 חדרים מסוג סטודיו

 

 

 חדרי סטודיו זוגיים עם המון-המון נוף!
 החדרים ממוקמים מעל הסוויטות ומשקיפים לנוף פנורמי מהמם ועוצר נשימה של אגם הכנרת במלוא

 הדרו, מורדות הגולן, שדות עמק הירדן והרי הגליל.
 בכל חדר מטבחון קטן עם מקרר, קומקום חשמלי ומיקרו גל, חדר מקלחת מאובזר, טלוויזיה, ומרפסת

 רומנטית הצופה לנוף.

 



 
 

 

 

 חדרים מסוג סוויטה

  

  

 בלב הנוף הקסום, שש סוויטות פרטיות, רומנטיות, יפהפיות ומפנקות. 
 כל סוויטה מעוצבת כחלל פתוח ובו מיטה רחבה, ג'קוזי זוגי החצוב למול הנוף, מסך LCD, מערכת קולנוע

 ביתית, פינת תה, אספרסו ומרפסת שיזוף ורגיעה הצופה לנוף. 


