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* םינמז חול  
 

תבש  11/06  םוי

     הזוח ןאסב התיחנ 18.00 -
    Studio boutique hotel – Santa Ana ןולמל העגה 19.30 -
     ןולמב ברע תחורא 20.30 -
  בוט הליל -

 

ןושאר  12/06  םוי

 ןולמב רקוב תחורא 7.00 -
  ימינפ הפועת למנל העיסנ 8:30 -
 NOSARA-ל הסיט 9:30 -
 Hacienda Barrigona  תזוחאל העיסנו התיחנ10:15 -
  welcome tourו ןיא ק׳צ 11:00 -
 םיירהצ תחורא 13.00 -
  - Casa Barrigona Lounge    טירטירה לש החיתפ שגפמ 15.00 -
 םיה ףוחב הנווכ תעיטנו העיקש סקט16:30 -
 ברע תחורא 19:30 -
 Bali  -םיאפרמ םילילצ םע ףוגל הנידע התיחנ ״בלה לא העונת״ ברע שגפמ 20.00 -

House    

 

ינש   13/06  םוי

 Bali House הנימוא םע הגוי  6.30 -
 קורי ץימ  8.00 -
 רקוב תחורא  9.00 -
 Casa Barrigona Lounge      ״םיפוגה תעבראל רוביחה״  :רקוב שגפמ 10.00 -
 םיירהצ תחורא 13:00 -
  העיקש סקטו ףוחל הדירי 16:00 -
 ברע תחורא 19:30 -
 Bali House  - ״ )Rhythms 5( םיבצקמה תשמח״ :העונת שגפמ :ברע שגפמ 20:30 -
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ישילש   14/06  םוי

  Bali House – ןויס םע הגוי  6.30 -
 קורי ץימ  8.00 -
 רקוב תחורא  9.00 -
 Casa Barrigona -דופרפוס קייש תייתשו  הקיר הטסוק לש דופרפוסה לע הכרדה 10:00 -
  ינונ קייש תייתש 12.00 -
 Clarity Breath Work- Bali House :תומישנ תדובע 12.00 -
 דופרפוס קייש 15:00 -
 )Tamaskal( ׳גדולטאווס סקט 16.30 -
  ףוחב ןזאמ קרמ – ברע תחורא 19.30 -
 שאה ביבס טואאלי׳צו הקיסומ םע ישפוח ברע 20.00 -

 

יעיבר    15/06  םוי

 Bali House  -היאמנט םע הגוי  6.30 -
 קורי ץימ  8.00 -
  Casa Barrigona - ״םייחה לש הנזהה רוקמל רוביחו תורכזה״  :רקוב שגפמ 10.00  -
  Casa Barrigona - דופרפוס קייש תייתשו  הקיר הטסוק לש דופרפוסה לע הכרדה 11.30 -
   ינונה ירפ הקשמ 12.30 -
 דופרפוס קייש 14.45 -
 Bali House  -  רואל םע לוק תדובע 15.00 -
  העיקש סקטו ףוחל הדירי 16:30 -
  ןזאמ קרמ – ברע תחורא 19.30 -

סקטה תארקל החונמ  

 )רקובה דע( םיחמצ תאופר סקט 22.00 -

 

ישימח  16/12  םוי

 רקוב תחורא  8.00 -
 ילילה סקטהמ החונמו םיה ףוחב וא הכירבב טואאלי׳צ

  םיחולמו םיקותמ םישונשנ דופרפוס קייש 14.00 -
- 15:00   ICE BATH -  יטאי םע ףוחה לע   
   ברע תחורא 19.00 -
 Casa Barrigona - ףותיש שגפמ 20:00 -



 

 

3 

ישיש   17/06  םוי

 Bali House   - הנימוא םע הגוי  6:00. -
 קורי ץימ  8.00 -
 רקוב תחורא 9.00 -
 Casa Barrigona -   ״ השדח תואיצמל םיערז תעירז״ רקוב שגפמ 10:00 -
  SAMARAב םיה לע םיירהצ תחוראל האיצי 12.30 -
  ברע תחורא 19.00 -
 Bali House -   ואקק סקט 20.00 -

 

תבש  18/06  םוי

 Bali House - ןויס םע הגוי  6.30 -
 קורי ץימ  8.00 -
 רקוב תחורא 9.00 -
 Bali House -  עסמה תריגסו ףותיש שגפמ 10.00 -
  םיירהצ תחורא 12:30 -
  NOSARA ב הפועתה הדשל העיסנ 14:00 -
  הזוח ןאסל הסיט15:30  -
 לארשיל הסיט 19:40 -

 

ןושאר  19/06  םוי

 לארשיב התיחנ 23.00 -
 

  טירטירה תעב שרדנל םאתהב תומאתהו םייונישל םיפופכ תינכותהו םינמזה חול יכ ןובשחב תחקל שי  *


