
JÓGA & WELLNESS VÍKEND V JIZERKÁCH
(resort Montanie) červen 2021 s Petrou

Pikkelovou

cena 5.250 Kč / osoba

Cena zahrnuje:
  ubytování na 2 noci

 bohatá bufetová snídaně
 jógový program s Petrou Pikkelovou
 wellness (vnitřní nerezový bazén 35m2, finská sauna, pára, whirlpool,

relaxační místnost, sluneční terasa)
 sál na cvičení

 



Letní víkend s jógou v Jizerkách. Tento červnový víkend s jógou
pod vedením Petry Pikkelové v horském prostředí bude příležitostí
vypnout a pročistit jak tělo, tak i mysl. Meditace, jóga a neomezené

wellness v ceně.

Zázemí nám poskytne Montanie resort, který je prvním
jizerskohorským resortem a Vám navodí pocit jako byste byli v
Alpách. Vůni lesa a dřeva si budete užívat nejen venku, ale i v

krásných horských pokojích s výhledem na přehradní nádrž Souš.
Montanie Resort je členem Amazing Places, což samo o sobě

vypovídá o vysoké kvalitě!

CO VÁS ČEKÁ?

● pobyt v horské přírodě
● načerpání energie a prohloupení jógové praxe
● luxusní ubytování
● bohatá bufetová snídaně
● lekce s Petrou Pikkelovou
● neomezené wellness v ceně

PRO KOHO JE POBYT VHODNÝ?

● pro začátečníky i pokročilé v józe
● pro ty, kteří mají chuť prohloubit svou praxi jógy
● pro osoby starší 16 let, muže, ženy, páry i známé i jednotlivce, kteří nemají s

kým vyrazit
● pobyt je určen pouze pro dospělé osoby

JÓGA LEKCE

Jóga lekce budou probíhat ráno a večer.

Minimální počet účastníků: 15 osob

Za jóga lekce, jejich vedení, časové rozvržení během pobytu, styl a průběh lekcí je
zodpovědný jóga instruktor během pobytu.

U zájezdů označených jako Jóga zájezd si Cestovní kancelář vyhrazuje právo změnit osobu instruktora jógy v případech, kdy se



z vážných důvodů instruktor jógy nemůže pobytu zúčastnit.

POPIS UBYTOVÁNÍ

Fantastické horské ubytování v pokojích, které nemá v Jizerkách srovnání.
Bezkonkurenční lesní areál resortu při přehradní nádrži Souš. Ideální výchozí bod k
cyklo i pěší turistice do celých Jizerských hor, nástupní místo upravované
běžkařské zimní stopy.

Z původního rekreačního zařízení státu Darré vznikl pře 10 lety hotel montanie. Své
stálé hosty uchvacoval zejména bezprostředním kontaktem s jizerskohorskou
přírodou, plnil svým jednoduchým uspořádáním a čistotou roli dobrého horského
hotelu. Po deseti letech se nyní hotel mění v resort montanie. Renovací, opravami,
údržbou a novou koncepcí designu se jako zázrakem bývalý průměrný hotel stává
bezkonkurenčním horským resortem, který nabízí nejlepší ubytování a zázemí v
Jizerskýh horách.

Veškeré stavby v resortu jsou příjemně rozptýleny v části areálu a podstatnou část
areálu tvoří vzrostlý smrkový les, plynule přecházející do státních lesů. Jednotlivé
ubytovací stavby mají kapacitu 2 až 12 pokojů nebo apartmánů, přičemž každý
ubytovací objekt je svým uspořádáním jedinečný.

Vášní majitelů resortu je dřevo. Jako nezaměnitelný sjednocující prvek resortu je
unikátní zevní dřevěný obklad obytných budov, ke kterému se využívá výlučně
odpadní (palivové) dřevo z výroby trámů, hranolů a fošen. Dřevo najdete spolehlivě
hned v několika podobách v každém pokoji či apartmánu. Nejenže máme dřevěná
okna, naprostá většina pokojů má ušlechtilou podlahu z olejovaného dřeva, většina
pokojů má část stěn obložené dřevěnými materiály. Z masivního dřeva jsou stoly,
židle, lavice i solitérní dřevěné artefakty.

Důležité:

Vážení hosté, nacházíte se v srdci Jizerských hor uprostřed vzrostlých lesů a



divoké přírody, berte prosím na vědomí, že pokrytí mobilního i datového signálu je
u nás téměř nulové.

POKOJE

K dispozici jsou krásné dvoulůžkové pokoje nebo jednolůžkové pokoje (za
příplatek) s moderním vybavením a výraznými prvky dřeva. V pokojích najdete
především klid, pěkné výhledy na různé světové strany a široký výběr různých
uspořádání pokojů. Všechny pokoje jsou vybaveny novými nadstandartně velikými
lůžky 1x 2,1m se zdravotními matracemi, mají luxusní koupelny všechny vybavené
skleněnými sprchovými kouty a bidety.

STRAVOVÁNÍ

Panoramatická restaurace je součástí resortu montanie ve výšce 777 m. n. m.

Pár metrů nad hladinou vodní nádrže Souš, na kterou je výhled ze všech
oken. Panoramatická restaurace je luxusní večerní restaurace pro bydlící hosty z
objektů A,B,F,G . V případě volné kapacity také po předchozí rezervaci pro ostatní
hosty. Rustikální restaurace s barem a posezením u krbu (denní a veřejná
restaurace) má celodenní provoz, podávají se zde snídaně hotelovým hostům a je
otevřena po celý den nebydlícím hostům. V těsné blízkosti obou restaurací se
nachází také vstup do hotelové vinárny, kde si můžete sami vybrat víno k večeři,
posedět přímo ve vinárně, nebo se zúčastnit resortem pořádaných degustací.

Pro jógový pobyt jsme pro Vás připravili snídaně, které máte v ceně pobytu. Obědy
a večeře je možné zajišťovat v hotelové restauraci.

AKTIVITY

Jizerské hory jsou již vyhlášeným rájem pro pěší turistiku, jízdní kola, běžky (přímo
před hotelem jedno z nástupišť na Jizerskou magistrálu, fotografování přírody, ale i



pozorování zvěře včetně jelenů. I sjezdovému lyžování se můžete věnovat přímo v
Desné, či nedalekém Harrachově. Přímo před hotelem je kvalitní v délce více než
dvou km zcela hladká a Soušskou vodní nádrž obkreslující asfaltová komunikace
využívaná in line bruslaři.

HORSKÁ CHATA SMĚDAVA – (německy Wittighaus) leží v nadmořské výšce 847
m u sezónně otevřené Smědavské silnice (následně Soušské silnice), která
překonává hřeben Jizerských hor mezi Hejnicemi a osadou Souš u Soušské
přehrady. Chata leží zhruba mezi vrcholy Jizera (1 122 m) a Plochým vrchem (939
m) v blízkosti Černých jezírek a rašelinišť Jizery.

Check in: od 14:00

Check out: do 10:00

V případě zájmu o rezervaci nebo v případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte
kontaktovat:

Informace, rezervace:
Ing. Nikola Odvárková
www.VillasResorts.cz
tel. +420 702 047 307
email: odvarkova@villasresorts.cz

http://www.VillasResorts.cz
tel:702047307


Ceník

CENA: 5.250 Kč / osoba / pobyt 

Cena zahrnuje: 2 noci ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, snídaně, jógový
program s s Petrou Pikkelovou (viz záložka Popis), neomezený vstup do wellness
(vnitřní nerezový bazén 35m2, finská sauna, pára, whirlpool, relaxační místnost,
sluneční terasa), pronájem sálu na cvičení, pojištění CK proti úpadku.

Cena necvičící: 4.250 Kč / pobyt

Cena při ubytování v jednolůžkovém pokoji = 6.750 Kč / osoba / pobyt

Minimální počet účastníků: 15 platících osob

Pro závaznou rezervaci se hradí celková částka pobytu.

Aktuální podmínky provozu ubytovacích zařízení prosím sledujte např ZDE

Informace, rezervace:
Ing. Nikola Odvárková
www.VillasResorts.cz
tel. +420 702 047 307
email: odvarkova@villasresorts.cz

https://covid.gov.cz/situace/obchod-sluzby/ubytovani
http://www.VillasResorts.cz
tel:702047307


Jóga

O LEKTORCE JÓGY: Petra Pikkelová

Joga si mě objevila v roce 2002 v New Yorku. Po první Jivamukti hodině jsem
srolovala podložku a věděla jsem, že se stalo něco velikého. Stala jsem se součástí



něčeho co mě bytostně i spiritualně převyšuje, něčeho čehož jsme součástí
všichni, aniž bychom si to uvědomovali. Životní láska nebo láska na několik životů.
Od této chvíle se změnil můj život, protože se změnil můj pohled na něj. Před jógou
stojím nahá, skromná a vděčná. Vděčná všem minulým, současným i budoucím
učitelům jógy. Jógy jako jedním z filozofických směrů.

Věřím, že skrze praktikování jógových asán můžeme změnit pohled nejen na naše
těla a myšlení, ale hlavně na svět ve kterém žijeme. Můžeme změnit naše denní
vnímání a tím i konání. Konání, které se stává vůči všemu a všem kolem nás
soucitnější, jemnější, hlubší a zřetelnější.

Na svých hodinách učím dynamičtější vinyasu (vinjásu), při které kladu důraz na
spojení dechu s pohybem a to vše za doprovodu hudby, která jen umocňuje radost
a prožitek při jógových ásanách. S pomocí hudby, zpěvu manter, meditace a
vědomého dýchání – začneme postupně seřazovat tělo, duši a vědomí a tím
vytvoříme vnitřní cestu k uzdravení a posílení. Při svých hodinách chci hlavně
rozdávat radost a lásku kterou jóga přináší mě.

Jsem vděčná svým učitelům Sharon Ji a Davidu Ji za vytvoření Jivamukti Yogy
metody, díky které se moje vnímání světa stalo zřetelnější a radostnější..

Jsem certifikovanou lektorkou Jivamukti Yogy a West Boston Vinyasa Yogy.

Kontakt na lektorku:

Petra Pikkelová

petrapik@gmail.com

+420 777 012 876

http://urbanyoga.cz

tel:00420777012876
http://urbanyoga.cz
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