
Čarodějnický víkend na Pálavě
odpočinek - magie - poznání 

( víkend první )

11.5. - 14.5.
22.6. – 25.6. 

Pojďte si odpočinout a nabrat síly do míst, kde se odpradávna rodil život. Energie
Pavlovských vrchů je monumentální. Příroda je stvořila z vápence v moři a posléze
vyzvedla do výšky jako trůn pro svá pohanská božstva, pro své pohanské bohyně.

Pálava je totiž žena. Je to silná energie ryzího ženství. 
A já Vás milé ženy zvu, abyste přijely za mnou na toto posvátné místo a

odpočinuly si od běžného života. Abyste načerpaly sílu a energii do svého těla.
Abyste našly vnitřní klid a radost pro svoji duši a získaly inspiraci pro svojí

budoucnost.

Během prodlouženého víkendu se o vás budu starat výhradně já a představím
vám základy čarodějnictví a pohanství během volně vedených seminářů a

přednášek. 
Každý den vás čekají malé i velké meditace a rituály. Malé v místě, kde budeme

bydlet a velké na silných energetických místech v okolí.
Budete mít i dostatek volného času na odpočinek a rozjímání nebo spánek.

Ubytování vás čeká v mobilních domkách v klidné lokalitě za vesnicí Pasohlávky a
dostatečně stranou za oblíbeným Aqualandem Moravie a atc Mercur. Naše

ubytování se jmenuje Panorama Garden a okouzlilo mě výhledem na Pálavu a
umístěním přímo u jezera, zázemím, klidem, soukromím a silnou energií.

Přesvěčte se sami na webu:

Během tohoto čarodějnického víkendu budete mít možnost najít sebe, naučit se
základy čarodějnické praxe, vzpomenout si na své touhy a přání a probudit v sobě

čarodějnici :-)



CO A JAK :-)
Víkend je určen pro omezený počet účastníků a to 12

Proto, pokud víte, že se chcete zúčastnít a užít si ho s námi, přihlaste se mi, ať na Vás zbyde
místo. V tomto počtu se můžu každému z vás věnovat a každý může mít svůj komfortní prostor.

Termíny
Termíny jsou vždy od čtvrtka do neděle

příjezd ve čtvrtek mezi 16. a 18.h, přivítáme se hromadně v 18h 
rozloučíme se v neděli odpoledne kolem 15.h

Doprava
Vlastní doprava

Prosba: k jednomu mobilnímu domku je vždy jedno místo pro automobil zdarma a
další se platí. Prosím tedy, ať zbytečně neutrácíme za poplatky a také, ať nemáme

plný prostor aut, pokud je to jen trochu možné a víte, že vás pojede z jednoho
místa více ( třeba jste kamarádky nebo rodina ) domluvte se a použijte k dopravě

jedno auto ;-)

Bydlení
Ubytování je v mobilních domech Panorama Garden Plus

První řada přímo u vody s výhledem na jezero a Pálavu
Klimatizace, Kuchyňka s mikrovlnou troubou, ledničkou, sporákem a kuchyňským vybavením

Samostatná koupelna s WC
Obývací pokoj, Dvě ložnice

Terasa s posezením

Jídlo
V ceně je plná penze!

Pokud máte jakákoliv dietní omezení sdělte mi je, ať se můžeme přizpůsobit,
případně mi oznamte, pokud si budete chtít vařit sami!

Dále: 
možnost vlastního vaření v kuchyňce, místní velmi dobrý bufet s pizzou a

hamburgery, kávou, pivem atd :-)

V ceně
 Komplet ubytování včetně poplatků

 Plná penze
 Přednášky, rituály, meditace a veškerý psaný program víkendu

Program
Obdrží všichni přihlášení účastníci po zaplacení zálohy v rámci závazné přihlášky



Cena

6.700,-
Platba

Závaznou se přihláška stává po zaplacení nevratné zálohy, která činí 2.000,- 
Uzávěrka přihlášek je 2.února 2023

Zbytek platby se uhrazuje měsíc před termínem
Platba může být převodem i hotově ( dle domluvy )

Jak se přihlásit
O čarodějnický pobyt na Pálavě je zatím velký zájem, ale počítám s tím, že nemusí

každému vyhovovat termíny nebo cena. Přesto, pokud víte, že máte o pobyt
zájem, přihlaste se hned! Máme k dispozici jen 24 míst vypsaných ve dvou

termínech a to není mnoho. 
Nejprve mě prosím vždy kontaktujte. Můžete se zeptat na všechno, co vás o

zajímá a probereme spolu, jestli je pro vás tento víkend vhodný. 

1. Kontaktujte mě a přihlaste se nezávazně
2. Zaplaťte nevratnou zálohu 2.000,- a tím potvrďte svoji rezervaci

3. Obdržíte program celého víkendu, seznam, co s sebou a další instrukce ;-)
4. Měsíc před víkendem doplaťte zbytek ceny, abychom se v den příjezdu už s

penězmi nemuseli zabývat

Nevratná záloha se v případě odhlášení se z jakéhokoli důvodu nevrací! V tu
chvíli je jediná možnost darovat účast někomu jinému, aby peníze nepropadly. 

Zbytek platby, kterou posíláte měsíc předem, je vratný v případě náhlého
odhlášení se z důvodu nemoci. 

Případně jde zaplacená rezervace posunout na jiný termín v tomtéž roce, pokud
bude volný.

V každém případě a vždy je možnost se domluvit, ale musíte mluvit ;-)) 
Pokud tedy bude jakýkoliv problém s rezervací nebo placením, volejte mi – věřím,

že jsme všichni rozumné a milé lidské bytosti a vždy můžeme najít společnou
cestu ;-)

Kontakt
eliska.berankova@centrum.cz

723 908 853
www.vase-kartarka-eliskab.cz

Těším se na vás na naší společné cestě za vašimi čarodějnickými kořeny
Vaše čarodějnice EliškaB.

mailto:eliska.berankova@centrum.cz

