
Kružberský podzimní víkendový

seminář s Bohumilem Vurmem

v mlýně na řece Moravici
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Davidův mlýn, Staré Těchanovice
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Možné aktivity přímo v areálu:
 Keramická dílna
 Klub malých mlynářů pro děti

(nutná rezervace předem)
 Rybolov
 Lanové centrum

(v provozu dle počasí)
 Masáže
 Solná sauna

a v blízkém okolí:
 Pěší turistika
 Cykloturistika (půjčovna kol)
 Horolezectví (cvičné skály)

Informace najdete také na www.pragamystica.cz. V případě dotazů nás neváhejte oslovit.
Závazné přihlášení se jménem a kontaktními údaji (e-mail a telefon) nám zašlete

nejpozději do 15. 10. 2013 na info@pragamystica.cz.
Bude-li volné místo, rádi Vám zašleme další informace.

Pátek
od 15:00 registrace a ubytovávání

od 17:30 večeře
19:00 – 21:00 přednáška

Sobota
snídaně

9:30 – 12:30 dopolední blok
oběd

14:00 – 18:00 odpolední blok
večeře

19:30 – 21:00 večerní blok

Neděle
snídaně

9:30 – 13:00 dopolední blok
oběd

do 14:00 uvolnění pokojů

Za příplatek:
 1 osoba na 2lůžkovém pokoji
 čtvrtý dospělý na  3lůžkovém pokoji (přistýlka)
 apartmán
 dětská postýlka včetně lůžkovin / přistýlka
Na vyžádání Vám rádi sdělíme podrobnosti.

Děti do 6 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma,
od 7 do 15 let 50% cena.

Na přání možnost bezbariérového pokoje.

Nekuřácký areál bývalého mlýna, v krásné přírodě nedaleko vodní nádrže 
Kružberk, mezi Nízkým Jeseníkem a Oderskými vrchy

Ubytování v původní části mlýna, v nových, prostorných a světlých 
2lůžkových a 3lůžkových pokojích s vlastní koupelnou a  toaletou

Možnost vegetariánské stravy pro účastníky semináře

Možnost vyzvednutí účastníků na vlakovém nádraží
ve Svatoňovicích (6 km)

Kamerou sledované parkoviště v uzavřeném areálu

Vhodné také pro rodiny s dětmi

222...888444000,,,--- ///ooosssooobbbuuu
(kurzovné, ubytování, strava – plná penze)

Závazné přihlášky do 15. 10. 2013
na info@pragamystica.cz
Nevratná záloha 1.000,-
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 Osobní konzultace




