
RETIRO DE YOGA COM
SURINDER SINGH

DE 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2020

De Rishikesh, Índia, para Rio de Janeiro, Brasil

TEMOS A HONRA E A FELICIDADE DE RECEBER NOSSO QUERIDO
AMIGO E PROFESSOR NOVAMENTE



 SURINDER SINGH

Surinder Singh é um dos instrutores mais populares de Hatha Yoga
em Rishikesh, India, capital mundial do yoga.
Reconhecido por sua excelência na transmissão dos ensinamentos
de um modo acolhedor, abrangente e acessível para todos os
níveis e diferentes culturas.
Todos os dias em seu Shala em Rishikesh, ele guia e inspira,
semeando a semente do Yoga em centenas de pessoas ao redor
do mundo, no Oriente e no Ocidente. Viaja todos os anos para
Europa, China, Rússia e Japão para compartilhar suas experiências.
Venha compartilhar a prática de Hatha Yoga geral, com profunda
dedicação e presença, combinando a mecânica de asanas
com a arte do alinhamento, exercícios de pranayama e técnicas de
meditação, em uma atmosfera de lar e simpatia.



PROGRAMA

14/02 QUINTA-FEIRA

15/02 SEXTA-FEIRA

16:00 Chegada à pousada. Alojamento no quarto
correspondente.
17:30 Prática e apresentação do professor
Surinder.
20:00 Jantar

7:30 Prática com Surinder
10:00 Café da manhã e karma yoga
13:00 Almoço e karma yoga
16:30 Caminhada na natureza 
17:00 Prática e Satsang
19:00 Tigelas tibetanas meditação
20:00 Jantar



PROGRAMA

16/02 SÁBADO

17/02 DOMINGO

7:30 Prática com Surinder
10:00 Café da manhã e karma yoga
13:00 Almoço e karma yoga
16:30 Caminhada
17:00 Prática e Satsang 
19:00 Tigelas tibetanas meditação
20:00 Jantar

6:30 Prática com Surinder
8:30 Tigelas tibetanas meditação
09:15 Café da manhã
11:00 Despedida de Satsang.



POUSADA DHARMA
SHALA

A Pousada Dharma Shala fica bem no centro da Ecovilla Goura
Vrindávanaque, que por sua vez fica dentro do paradisíaco
Parque Nacional da Serra da Bocaina, nas montanhas da Costa
Verde, e da turística e histórica cidade de Paraty, no sul do
estado do Rio de Janeiro. A Ecovilla, fundada em 1984, priorizou
em seu princípio a subsistência através da agroecologia e
produção artesanal de Banana Passa. Seu estilo de vida simples
e seu objetivo de aperfeiçoamento humano e elevação
espiritual, vem atraindo ao longo dos anos pessoas do mundo
inteiro, o que inspirou a criação de um local para que esses
amigos e simpatizantes pudessem se acomodar, no coração da
Mata Atlântica, aliando conforto, estrutura e bem-estar, com a
simplicidade, aconchego e rusticidade da floresta



ACOMODAÇÃO

Na Índia, cada "Dhama Sagrado" (local sagrado) tem seu
Dharma-Shala (refúgio).
Em Goura Vrindávana, tive a inspiração de transformar o
Dharma Shala em um lugar sagrado, para que toda
realização humana viaje dentro de um busto espiritual,
juntamente com os confortos mais sublimes, o bem-estar e os
pôsteres da natureza.



ALIMENTAÇÃO

A cozinha da Dharma Shala é uma atração a parte, e
funciona desta forma. Famosa pela rica gastronomia que
dela sai, é um dos principais atrativos da Pousada. O café da
manhã vem trazendo as delicias da culinária rural: pães
integrais, yogurt orgânico caseiro, biscoitos amanteigados,
bolos fresquinhos, pastas aromáticas, frutas da época,
granola caseira, mel, sucos exóticos, chás medicinais, etc.
Tudo feito aqui. Além do inigualável leite fresco e puro das
vacas da fazenda. Vacas protegidas e criadas com amor nos
fornecem um leite docinho e cheio de gratidão. 
 
No almoço podemos conhecer um pouco dos pratos
tradicionais da Índia, como os dahls ( sopa de grãos), sabjis
(mix de vegetais refogados), chavals (arroz variados). Além
de quitutes como os chapatis (pães na chapa), os puris (pães
fritos), as famosas samossas (pastéis caseiros) e os cachoris
(bolinhos recheados). A estes sabores podemos acrescentar
as saladas típicas da mata atlântica com folhas e flores da
região. Além desses, outros sabores do mundo também
aparecem por aqui e são sempre benvindos a nossa mesa!
 
O lanche da noite é sempre uma refeição mais leve e
saborosa, que nos prepara para uma boa noite de sono.
Pode ser cremes, pães, risotos, tortas e saladas. Para o dia
terminar completo e feliz!
 



INVESTIMENTO

INCLUI:
☆HOSPEDAGEM COMPLETA DE SEXTA A DOMINGO
☆CAMINHADAS GUIADAS PELOS POÇOS NATURAIS E
CACHOEIRAS DA ECOVILA
☆PENSÃO COMPLETA ( INCLUI CAFÉ DA MANHÃ, 
 ALMOÇO E JANTAR NO BUFFETT LACTO
VEGETARIANO COM OPÇÕES VEGANAS)
☆PRATICAS COM SURINDER
☆TRADUÇÃO PARA PORTUGES
 NÃO INCLUI:
☆PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO
☆TRANSFER PARA A POUSADA

 
Quádrupla 1625 brl por pessoa

Quádrupla 400 usd por pessoa
 
Dupla 2030 brl por pessoa

Dupla 500 usd por pessoa
 
Individual 2437 brl por pessoa

Individual 600 usd por pessoa



MÉTODO DE PAGAMENTO

TRANSFERÊNCIA
ITAU
AG 6012
CC 23109-5
MACARENA IRULEGUY
CPF. 065.451.957-94



POLITICA DE RESERVAS

Digite suas informações no seguinte formulário: 
https://forms.gle/eLi4REiNTwhGYkf39
Deposite 50% do valor da atividade.
Confirme sua reserva envie-nos o recibo para
universoyoga.universoyoga@gmail.com
COMPLETE O PAGAMENTO DE SUA RESERVA ANTES DE 06
DE JANEIRO DE 2020

 
O valor do sinal não é reembolsável, mas você pode
transferir a atividade para outra pessoa.
Se você pagou o valor total e cancelou, até uma
semana antes, você receberá 50% 
Se você cancelar com menos de uma semana, você não
será reembolsado.

POLÍTICA DE
CANCELAMENTO



OBRIGADO POR
COMPARTILHAR A
EXPERIÊNCIA DA ALMA


