
 

Vacanţă în România  
 Descoperă-ţi Arhitectura propriei vieţi în Bucovina 

 

Bun venit într-o experienţă unică, care iţi va schimba viaţa! 

Te-ai gândit la “extravaganţa” unei vacanţe pentru sufletul tău în Romania? 

Propunerea noastră este o săptămână aparte în mijlocul naturii, într-o zonă unică a României: 
Bucovina. Tărâmul mănăstirilor pictate, declarat Patrimoniu UNESCO, Bucovina este o 
împletire de tradiţii seculare cu modernismul secolului în care trăim. 

În timpul acestei săptămâni, ai şansa ca, singur sau  împreună cu familia să iei parte  la o 
călătorie extraordinară in care sa-ti remodelezi spiritul sa-ti croiesti o noua arhitectura de viata 
Participi la un Workshop care îmbină parcurgerea de trasee în mijlocul naturii, vizitarea 
bijuteriilor arhitectonice, încărcate de spiritualitate, cu un program special construit pentru cei 
care au un rimt alert de viaţă şi care adeseori au nevoie de soluţii simple şi rapide pentru 
problemele şi impedimentele pe care le întâlnesc în viaţa de zi cu zi.  

Cum se desfăşoară? 
TARA , maestru de yoga, acreditată de Yoga Alliance International, maestru Munay Ki, şi cu 
numeroase formări în domeniul terapiilor energetice, vine cu o experienţă de 15 ani pentru a 
vă ghida în această experienţă unică în viaţa dumneavoastră. Tara vă va învăţa metode 
eficiente de reducere a stresului şi de îmbunătăţire a relaţiilor cu partenerul de viaţă, cu copiii, 
dar şi cu alţi membri ai familiei sau cu prietenii. Programul include sesiuni de discuţii şi 
exerciţii fizice dimineaţa, dar şi activităţi în aer liber după-amiaza. Sesiunile de dimineaţă 
cuprind: 

• Cum se poate trăi calm şi fără stres în fiecare zi 
• Metode de îndepărtare a stresului mental, de cunoastere a celor cinci simţuri şi de 

limitare a ego-ului. 
• Metode de menţinere a energiei de viaţă 
• Metode de curăţare a minţii şi corpului 
• Metode personalizate de meditaţie 
• Tehnici de curăţare mentală, psihică, emoţională şi fizică 
• Găsirea unor soluţii practice în interacţiunea cu partenerul de viaţă în fiecare zi 
• Găsirea unor soluţii practice de interacţiune cu copiii dumneavoastra  
• Metode de îmbunătăţire a relaţiilor cu alţi membri ai familiei sau cu prietenii 

Pentru mai multe detalii privind experienţa TAREI şi alte workshopuri ce se pot organiza  la 
cerere, vizitaţi:  http://www.pathofintuitiveaction.com   
 
 
 

http://www.pathofintuitiveaction.com/


 
În funcţie de condiţiile meteo şi de preferinţele dumneavoastră, după-amiaza puteţi alege între 
terapie individuală, alte workshopuri sau activităţi în aer liber. 
 
Activităţile în aer liber pot include: 

• Vizitarea mănăstirilor din Bucovina, incluse în patrimonial UNESCO – pentru mai 
multe detalii, vizitaţi http://www.romanianmonasteries.org/ro/bucovina/manastiri-
bucovina  

• Vizitarea atelierelor de ceramică de la Marginea - http://www.ceramicamarginea.ro  
• Plimbări cu sania trasă de cai 
• Plimbari sau drumetii pe dealuri, prin padure   
• Ski pe pârtiile de la Gura Humorului sau de la Vatra Dornei (http://www.ski-in-

romania.com/resort.php?id=56 )  
• Vizitarea minei de sare de la Cacica 

 

 

 

 

 

 

 

Orar desfasurare:  Numar 
locuri 

Orar  desfasurare:  Numar 
locuri 

03- 09 februarie 2014 

 

 03-09 martie 2014 SOLD OUT! 

10-16 februarie 2014 SOLD OUT!  

 

10-16 martie 2014 

 

 

17-23 februarie 2014 

 

 17-23 martie 2014 

 

 

24Februarie-02 Martie 

 

 24-30 martie 2014 
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Taxa de participare: 572 EUR/persoana   
Pretul include : 

workshop : 350 EUR 
cazare: 6 nopţi - loc  în cameră dubla cu 
pensiune completă:  222 EUR* 
 
* pentru cameră în regim single se aplică un 
cost suplimentar de 84 EUR/ 6 nopţi/ pers  
 

Preţul nu include: 

transportul până la Gura Humorului 

ski pass-ul pentru pârtiile de la Gura 
Humorului şi Vatra Dornei 

costul de vizitare a mănăstirilor din zonă. 

 

 

Pentru rezervari sunati la nr. de telefon 0744 / 38 66 98. 
Daca doriti sa transmiteti un mesaj sau sa faceti o rezervare, click aici >> 
 
Pentru mai multe detalii legate de organizarea workshopului, ne puteţi contacta la: 

• Andreea Văculişteanu andreea@journeysforsoul.com ; (+40)745287705. 
• Tara: emthearchitectureoflife@gmail.com 

http://www.lucy.ro/rezervare.php
mailto:andreea_ava@yahoo.com
mailto:thearchitectureoflife@gmail.com
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