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Luty. Szare, ponure dni. Zimno, mokro. Ciepła kurtka, czapka, szalik…Zima na całego. 
Wyobraź sobie, że pakujesz właśnie lekkie, zwiewne sukienki, wygodne japonki, kapelusz 
na głowę oraz olejek do opalania. Relaks, odpoczynek, piękna pogoda, wspaniali, 
uśmiechnięci ludzie. To właśnie czeka Cię już za chwilę…

Wsiadasz do samolotu wraz z przyjaciółką, aby przeżyć przygodę życia…  

Niezwykłą podróż w głąb siebie. Prawdziwe przebudzenie ciała, umysłu i duszy….

Po wyjściu z samolotu wita Cię bujna zieleń miejscowej przyrody, otulające ciepłem 
powietrze, zapachy egzotycznych potraw, kojący śpiew dzikich ptaków oraz uśmiechnięte 
twarze lokalnych mieszkańców wyspy. W powietrzu czuć prawdziwą magię…

Właśnie rozpoczynasz 10 dni pełne relaksu, odpoczynku, budujących rozmów z 
kobietami, zajęć Pilates, medytacji, masaży oraz niezwykłych, niezapomnianych przygód. 

Brzmi jak piękny sen? Tego wszystkiego i jeszcze więcej możesz doświadczyć podczas 
wyjątkowego wyjazdu na Bali. 

Jeśli czujesz, że potrzebujesz:

•Oderwać się od codziennej gonitwy

•Odpocząć i naładować baterie

•Przeżyć prawdziwą transformację wewnętrzną

•Zadbać o swoje ciało, umysł i duszę w holistyczny sposób

•Spędzić czas w gronie kobiet podobnych do Ciebie

•Przeżyć podróż życia 

Zostaw dzieci w dobrych rękach, obowiązki przekaż pracownikom  i ucieknij na chwilę 

z betonowej dżungli do miejsca, w którym zadzieje się prawdziwa magia!
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Co zyskasz jadąc z nami:

• Rozpoczniesz drogę do przebudzenia do świadomego życia w zgodzie ze 
sobą, swoimi wartościami, wykorzystując swój potencjał, zostawiając 
przeszłość i otwierając się na nowe. 

• Przebudzisz swoją duszę dzięki niezapomnianym wycieczkom do najbardziej 
duchowych, świętych miejsc dla Balijczyków;  medytacjom, obcowaniu z 
naturą oraz wartościowym rozmowom w kobiecym kręgu. 

• Przebudzisz swoje ciało do pełni energii, mocy i akceptacji. Pokochasz je 
takim jakim jest i wzmocnisz je jeszcze bardziej poprzez codzienną praktykę 
Pilates, kąpiele w basenie oraz zdrowe, oczyszczające posiłki. 

• Przebudzisz swoją wewnętrzną MOC dzięki relaksowi na łonie przepięknej 
natury, w otoczeniu magii wyspy, kwiatów i niezwykle kojącego śpiewu 
ptaków.

• Naładujesz baterie, zrelaksujesz się i odpoczniesz. 

PRZEBUDZENIE 

NA BALI

CRAZY WOMEN GO HEALTHY – PRZEBUDZENIE NA BALI 2018
www.crazywomengohealthy.pl info@crazywomengohealthy.pl

PRZEBUDZENIE NA BALI 2018

http://www.crazywomengohealthy.pl/
mailto:info@crazywomengohealthy.pl


Orientacyjny program wyjazdu

DZIEŃ 1

Wylot z lotniska WARSZAWA – DENPASAR

DZIEŃ 2

Przylot na lotnisko w DENPASAR 

Przejazd klimatyzowanym transportem do resortu AWAKEN w Ubud. Pozostałą część dnia 
spędzimy na relaksie i odpoczynku. 
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DZIEŃ 3 

Poranny Pilates (1 godz.)

Śniadanie 

Warsztat rozwojowy z Aleksandrą Gelo-Piesta (3 godz.) 

Lunch 

Zwiedzanie świątyni  Pura Derem Agung oraz centrum Ubud słynące z licznych kawiarenek, 
straganów oraz lokalnych sklepików. Możliwość zjedzenia obiado-kolacji. 

Wieczorna medytacja. 
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DZIEŃ 4

Poranny Pilates (1 godz.)

Śniadanie 

Warsztat rozwojowy (3 godz.)

Lunch 

Wycieczka na pobliskie pola ryżowe. Możliwość zjedzenia obiado-kolacji w centrum Ubud. 

Wieczorna medytacja 

DZIEŃ 5

Poranny Pilates (1 godz.)

Śniadanie 

Całodzienna wycieczka do Banjar Hot Springs, oczyszczająca kąpiel w gorących źródłach

Po powrocie czas wolny
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DZIEŃ 6

Poranny Pilates (1 godz.)

Śniadanie 

Dzień Piękna i Relaksu (1 masaż w cenie oraz  inne zabiegi kosmetyczno-upiększające dodatkowo płatne)

Lunch 

Dzień Piękna i Relaksu c.d. …

Wieczorna medytacja 

DZIEN 7

Poranny Pilates (1 godz.)

Śniadanie 

Warsztat rozwojowy (3 godz.)

Lunch 

Zwiedzanie miejscowych galerii w Ubud i/lub czas wolny
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DZIEŃ 8

Poranny Pilates (1 godz.)

Śniadanie 

Warsztat rozwojowy (3 godz.)

Lunch 

Zwiedzanie Pałacu Królewskiego 

DZIEŃ 9

Poranny Pilates (1 godz.)

Śniadanie 

Całodniowa wycieczka nad ocean do urokliwego miejsca  Potatoe Head
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DZIEŃ 10

Poranny Pilates (1 godz.)

Śniadanie 

Czas wolny/relaks/zakupy/możliwość spędzenia czasu na pobliskiej plaży Echo Beach

Pożegnalna kolacja w resorcie Awaken (w cenie) oraz podsumowanie wyjazdu 

Wymeldowanie

Transport Ubud – Denpasar

Wylot do Warszawy

Uwaga: Osoby nie zainteresowane zwiedzaniem będą mogły wykorzystać wolny czas we 

własnym zakresie. 

Plan dnia może ulec drobnym zmianom w trakcie wyjazdu. 
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Warsztaty rozwojowe

Te 4-dniowe warsztaty mają za zadanie zabrać Cię w prawdziwą podróż w głąb siebie. 

Każdego dnia zajmiemy się innymi zagadnieniami, począwszy od spojrzenia na swoje ciało w 

sposób pełen miłości i samoakceptacji, poprzez rozprawienie się z lękami, wewnętrznymi 

barierami, aż po konkretną wizję siebie i plan działania. 

Krok po kroku będziesz odkrywała i budowała swoją wewnętrzną moc, dzięki której 

zaczniesz podążać drogą swojego szczęścia. 

Warsztaty mają charakter praktyczny, dzięki czemu będziesz na bieżąco wprowadzała zmiany 

zarówno w ciele, umyśle jak i sercu. Cały proces wewnętrznej transformacji wzmocnią 

codzienne ćwiczenia Pilates oraz sesje medytacji. 

Przykładowe zagadnienia:

– Samoakceptacja i poczucie własnej wartości. Moje ciało, mój umysł. 

– Wybaczanie sobie, innym i zamykanie przeszłości

– Kim jestem? Moje role, wartości, zasoby

– Rozprawienie się z wewnętrznym krytykiem i negatywnymi przekonaniami

– Marzenia vs. Cele 
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Zakwaterowanie:

Awaken Resort http://www.awakenresort.com/

Przepiękny obiekt idealny dla osób, które pragną wypocząć, ukoić ciało, umysł i duszę. 
Jego położenie w środku dżungli, z dala od zgiełku i hałasu miasta sprzyja 
całkowitemu „wyłączeniu się”, wyciszeniu oraz naładowaniu baterii. 

Ten bajkowy resort mieści się zaledwie 15 min od plaży Echo oraz 30 min od 
urokliwego miasteczka Ubud, jednego z najpiękniejszych miast na Bali. 

Na terenie obiektu znajduje się 45m2 basen na świeżym powietrzu, SPA oferujące 
zabiegi  i masaże dla ciała, jadalnie na świeżym powietrzu oraz specjalne 
pomieszczenie do medytacji i ćwiczeń. 

Każdy pokój wyposażony jest w klimatyzację oraz  ogromne okno, które pozwala 
budzić się i zasypiać przy niezwykłym widok. W hotelu jest dostępne wi-fi oraz pralnia 
dodatkowo płatna.  Kuchnia oferuje lokalne wegańskie jedzenie, które doskonale 
wpłynie na proces oczyszczenia ciała i ducha. 
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Aleksandra Gelo-Piesta

Psycholog, certyfikowany coach, trener biznesu i 
rozwoju osobistego. Absolwentka Szkoły Wyższej 
Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia 
Społeczna, a także Martin College of Sydney w Australii 
na kierunku Marketing, Szkoły Coachów Grupy SET oraz 
Szkoły Trenerów Biznesu Grupy SET. Trener 
współpracujący z Grupą Set w ramach Szkoły Coachów
oraz Szkoły Trenerów Biznesu.
Instruktorka oraz Trenerka Personalna metody Pilates
Core. 

Autorka holistycznego projektu dla kobiet CRAZY 
WOMEN GO HEALTHY, którym buduje MOCne kobiety 
poprzez ciało i umysł w obszarach biznesowych i 
prywatnych, organizując przy tym liczne warsztaty, 
wyjazdy oraz sesje coachingowe. 

Prywatnie szczęśliwa żona i mama dwójki dzieci.
Kiedyś była nie do końca szczęśliwą korpobabką na 
życiowym zakręcie i "uchetaną" korpomatką. W 
wiecznym pędzie, wyniszczającym stresie, 
wykonując pracę, której nie lubiła. Z zaniżoną 
samooceną. Dzisiaj czuje się spełniona realizując swoje 
pasje i wdzięczna, że może dzielić się z innymi swoim 
doświadczeniem, entuzjazmem i miłością.
Crazy Woman. Crazy Mom ☺

Podczas naszego wspólnego wyjazdu Aleksandra 

poprowadzi poranne zajęcia Pilates oraz warsztaty 

rozwojowe. 

Więcej o mnie:

Aleksandra Gelo-Piesta

crazymomgoeshealthy

www.crazywomengohealthy.pl

PRZEBUDZENIE 

NA BALI

O nas:

CRAZY WOMEN GO HEALTHY – PRZEBUDZENIE NA BALI
www.crazywomengohealthy.pl info@crazywomengohealthy.pl

PRZEBUDZENIE NA BALI 2018

https://www.facebook.com/crazywomengohealthy/
https://www.instagram.com/crazymomgoeshealthy/?hl=pl
http://www.crazywomengohealthy.pl/
http://www.crazywomengohealthy.pl/
mailto:info@crazywomengohealthy.pl


Zbigniew Tappert

Architekt i biznesmen, rzucił pracę w 

korporacji, aby poświecić się swoim pasjom. 

Prowadzi firmę w Katarze, mieszka na Bali i 

kocha swojego partnera w Australii. Jego pasja 

to fotografia, wykorzystuje ją, by wspierać 

organizacje charytatywne. Podróżuje przez 

świat i życie poznając i ucząc się od ludzi, 

miejsc i kultur. Uważa, że życie jest zbyt krótkie, 

by powracać do tych samych miejsc, zanim nie 

zobaczy się tych jeszcze nie poznanych. 

W trakcie wyjazdu na Bali Zbigniew będzie robił 

przepiękne, pamiątkowe zdjęcia, na których 

uwieczni Twoją przygodę. 
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Anna Milewska

Zawodowo zajmuje się Public Relations i kreowaniem 

wizerunku od kilkunastu lat prowadząc swoją firmę i 

pracując dla największych firm w Polsce (m.in.: Tchibo, 

Agros-Nova, BIC Polska, Polmlek czy telewizja Polsat). 

Organizatorka i promotorka wydarzeń kulturalnych i 

literackich. W swej pracy i w organizowanych przez nią 

wydarzeniach często łączy dziedziny biznesu i sztuki. 

Prywatnie - spełniona mama, autorka wierszy i bloga o 

poezji oraz pasjonatka podróży. Zakochana w 

atmosferze, mieszkańcach i przyrodzie Bali. Wraca tam 

zawsze, gdy czuje potrzebę  naładowania 

akumulatorów.. 

Podczas wyjazdu zajmie się organizacją oraz zadba o 

potrzeby i samopoczucie gości, by każdy z nich czuł się 

doskonale podczas tego wyjątkowego wyjazdu. 
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Oferta cenowa:

• Termin wyjazdu: 15 – 25 luty 2018  (Planowany wylot z Warszawy 14 lutego,  wylot z 
Denpasar 25 lutego)

• Czas trwania: 10 noclegów

• Liczba uczestników: max. 12 

• Cena regularna:  5890zł + cena przelotu ok. 3000zł (zaliczka w wysokości 2500zł płatna 

do 31.12.2017, pozostała część kwoty płatna do 1 lutego 2018)

• Promocja grudniowa: 4500zł (Płatna w całości do 5.01.2018) + cena przelotu ok. 3000zl 

Rezerwacje: info@crazywomengohealthy.pl

Wpłaty: https://www.paypal.me/mysuperkid

(tytułem: imię + nazwisko + Bali)

Pytania: Aleksandra Gelo-Piesta 605 616 387

Miejsce gwarantuje wpłata zaliczki do 31 grudnia w wysokości 2500zł. 

Po wpłacie zaliczki następuje proces rezerwacji, co uniemożliwia zwrot zaliczki w przypadku 

rezygnacji. Prosimy o przemyślane decyzje. 
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Cena obejmuje: 

• Transfery (z/do lotniska w przypadku tych samych połączeń lotniczych)

• Ubezpieczenie NNW, KL, bagaż

• Visa turystyczna 

• 10 noclegów - zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych

• 1 masaż w cenie, dodatkowe masaże za dopłatą - o każdej porze dnia i nocy... :) 

• Obsługa organizacyjna

• 5 dni warsztatów rozwojowych

• Śniadania + lunch 

• Codzienne zajęcia Pilates

• Wieczorne medytacje

• 1 kolację pożegnalną w resorcie Awaken

• Materiały na warsztaty rozwojowe

•Pamiątkowe profesjonalne zdjęcia

Cena nie obejmuje:

• Przelotu (najdogodniejsze połączenie liniami Emirates – zapytaj nas o szczegóły) 

• Przejazdów po Bali

• Wycieczek fakultatywnych 

• Opłat za wejścia do atrakcji turystycznych

• Obiado-kolacji/alkoholu i napojów oraz przekąsek w ciągu dnia

• Własnych wydatków

• Napiwków 

• Zabiegów SPA

Ważne informacje:

Paszport - upewnij się, że Twój paszport jest ważny minimum 6 miesięcy od daty wylotu na 
Bali. 

Pieniądze - najlepiej wymienić złotówki na dolary US, na miejscu zaś wymienić je na 
miejscową walutę. 

Bagaż – pamiętaj, że na Bali jest ciepło, a miejscowe sklepiki kuszą turystów ☺
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