
Joga &
odnowa
biologiczna

To cykl zimowych spotkań
warsztatowych skupionych na
stymulacji głębokiej regeneracji
organizmu, połączonych z
kreowaniem dobrych nawyków
oraz poznawaniem narzędzi
regulujących ogólne samopoczucie.

Harmonogram wyjazdów:
6-9 stycznia 2022
20-23 stycznia 2022
3-6 lutego 2022



Poczuj swoje ciało
 Trzy długie zimowe weekendy spędzone

w ustronnym sercu Warmii w hotelu Azzun
Orient Spa & Wellness.

Jest to symboliczny czas umocnienia noworocznych
postanowień, czas by nabrać rozpędu i mieć siłę na
realizację zamierzeń. Pomożemy Ci zadbać o siebie
zarówno od zewnątrz, jak i wewnątrz równocześnie
pracując nad dobrymi nawykami. Regularna praktyka
jogi rano oraz wieczorem połączona z codziennymi
seansami saunowymi, relaksem SPA oraz masażem
pozwoli Twojemu ciału otworzyć się i znaleźć nowe
zakresy i granice wytrzymałości.  Czeka Cię intensywna
praca fizyczna, która zrównoważona będzie zabiegami
pielęgnacyjnymi dzięki czemu poczujesz przyjemny
błogostan i poczucie głębokiej relaksacji. Zrób sobie i
bliskim prezent, regenerując się oraz luzując swoje
stawy i głowę.



Praktyka jogi
wokół której będzie skupiał się wyjazd,
skłoni nas do refleksji nad znalezieniem
balansu pomiędzy wysiłkiem, a
pasywnością, napinaniem mięśni, a
rozluźnieniem.

Spróbujemy odnaleźć spokój oraz
rozluźnienie, przede wszystkim w aktywnej
porannej praktyce rozpoczynającej się od
mantry, medytacji, powitań słońca. 

Podczas zajęć będziemy płynnie
przechodzić od podstawowych pozycji
stojących balansujących, do siedzących
rozciągających, wsłuchując się jednocześnie
w prowadzący nas oddech. 

W czasie wieczornych sesji oddechowych 
i medytacyjnych wyciszysz umysł i poczujesz
co to znaczy oddychać pełną piersią. 



Spokój
i rozluźnienie
spróbujemy znaleźć przede wszystkim w aktywnej
porannej praktyce rozpoczynającej się od mantry,
medytacji, powitań słońca. 

Wzmocnisz i uelastycznisz ciało, wykonując asany –
pozycje jogi. Zaś na sesjach wieczornych medytacji i
pranajamy - pracy z oddechem, doświadczysz
prawdziwego odprężenia i relaksu.

Na warsztatach będziemy uczyć się zachowania
spokojnego i harmonijnego umysłu nawet przy
dynamicznej praktyce asan oraz czujnej, uważnej i
skupionej na ciele świadomości w pozornie łatwych
pozycjach i relaksie. Postaramy się pozostać
SPOKOJNIE AKTYWNI I AKTYWNIE SPOKOJNI.



Azzun Orient SPA
& Wellness
Te czterodniowe warsztaty to nie tylko joga, ale
również odnowa biologiczna SPA.

Hotel Azzun Orient SPA & Wellness gdzie wspólnie spędzimy ten
czas, to miejsce na mapie Warmii i Mazur, które zdecydowanie
warto poznać i zapamiętać. Oferta Azzun jest niesamowicie
bogata. Proponowane są łaźnie, basen solankowy, jacuzzi, różne
rodzaje saun na terenie całego obiektu oraz na zewnątrz, gdzie
mieści się modernistycznie zaprojektowana przeszklona sauna z
widokiem na staw, w której odbywają się wieczorne sesje
saunowe. Morsowanie połączone z saunowaniem daje
wyjątkowe uczucie orzeźwienia, oczyszczenia i pobudzenia.
Zachęcamy każdego do spróbowania chociaż raz! Każdy
uczestnik może wybrać swój ulubiony tradycyjny masaż
ajurvedyjski, który unosi masowanego na najwyższy poziom
głębokiego odpoczynku. Oprócz powyższych atrakcji wodno-
cielesnych ogromną zaletą Azzun jest wysokiej klasy kuchnia. Po
porannej praktyce czekać będzie na nas pełnowartościowe
śniadanie w formie bufetu. Natomiast na obiadokolację
serwowana będzie rozgrzewająca zupa oraz wegetariański
posiłek.



Urok
lokalizacji
Azzun Orient SPA&Wellness to wyjątkowa
enklawa Orientu w otoczeniu mazurskiej
natury.

Dogodna lokalizacja w odległości jedynie 20
km od Olsztyna z dojazdem drogą krajową
numer 16 pozwala na dotarcie do Hotelu w
czasie ok. 15 minut.

Kromerowo ze względu na swoje położenie
to doskonały punkt początkowy do
odkrywania położonych blisko najbardziej
znanych mazurskich kurortów.To czego
szukamy daleko, jest czasem bardzo blisko.
Miejsce stworzone z fascynacji magią
orientu. Cisza, harmonia z naturą i
relaksacyjna moc autorskich rytuałów SPA to
podróż do bajecznej krainy zmysłowości, z
dala od codzienności i obowiązków. Poczuj
moc regenerującej siły w nastroju
tajemniczości i uroku naturalnych inspiracji.



Sonia
Frydrych
Możesz wszystko,
nic nie musisz.

Od lat jestem zafascynowana ludzkim ciałem, tym jak możemy z
nim pracować, jak nam służy i jak możemy je ulepszyć. Od pięciu
lat praktykuję ashtangę - dynamiczny styl jogi, mający swoje
korzenie w Mysore - położonym na południu Indii, gdzie
spędziłam ostatnie trzy lata. Ukończyłam tam dwumiesięczny
intensywny kurs RYT500 HATHA i ASHTANGA JOGI w standardzie
Yoga Alliance. Po zakończeniu kursu w szkole Yogadarshanam
pod wymagającym nadzorem starszego nauczyciela Santosha
Kumara, kontynuowałam swoją osobistą praktykę oraz
zaczęłam uczyć początkujących studentów w Indiach oraz w
Polsce. Uczymy się całe życie i mając to na uwadze, stale
pogłębiam swoją wiedzę lekturami o tematyce fizyczno-
spirytualistycznej, starając się jednocześnie kierować w życiu
zasadami jogicznymi. W październiku 2020 zostałam
zaakceptowana jako studentka w tradycji klasycznej ashtangi u
znakomitego nauczyciela Vijaya Kumara, Ashtanga Saadhana
w Mysore. Aktualnie rozwijam się wciąż w kierunku hatha jogi
pod okiem mojego wieloletniego nauczyciela Nikhila Utthappa z
Mysore, IndeaYoga. 
Oprócz jogi w moim życiu główne miejsce zajmuje fotografia
oraz sztuki wizualne. Moje serce bije mocniej dla mandal i to
właśnie zasadą stoickiej harmonii i balansu kieruję się w życiu.



Sonia Frydrych
joga@soniafrydrych.art

+48 690 615 601
+48 572 816 839 (Whatsapp)

Hotel Azzun Orient SPA & Wellness 
hotel@azzun.pl
+48 895 375 628

IG: instagram.com/hotelazzun
FB: facebook.com/pages/Azzun-Hotel

kontakt
Uczestnikom wyjazdu proponuję upust
na jedną dowolną sesję fotograficzną, do
zrealizowania podczas lub od razu po
obozie. dla uczestników wyjazdu
przygotowałam wyjątkową ofertę z
dużym rabatem. Koszt dodatkowej mini
sesji 10 zdjęć to 250 PLN, dużej 30 zdjęć -
500 PLN. Do obejrzenia mojego portfolio
zapraszam na profil na:

Instagram: instagram.soniafrydrych.art
Facebook: facebook.soniafrydrych.art

sesja zdjęciowa

W celu zarezerwowania miejsca na wyjazd
należy wysłać maila na hotel@azzun.pl

Zadatek w wysokości 300 PLN od osoby proszę
przesłać na konto, które dostaniesz w mailu
potwierdzającym rezerwację miejsca na liście.
Zadatek jest kwotą bezzwrotną.

Twoja inwestycja 2500 PLN
Otrzymujesz 4 dni praktyk jogi, 4 dni dostępu do
strefy SPA, wieczorne rytuały saunowe, masaż
ajurvedyjski, ceremonię kakao, dwa
pełnowartościowe posiłki, miejsce w pokoju
dwuosobowym.

rezerwacja i płatności

mailto:hotel@azzun.pl
tel:+48895375628
mailto:hotel@azzun.pl


FAQ

Upewnij się, że masz ze sobą swoją ulubioną matę do ćwiczeń
oraz ubranie, które pozwoli Ci na wykonywanie swobodnych
ruchów. Proponuję wersję lekką oraz cieplejszą, na
pochmurniejsze poranki. Kurtka deszczowa, sportowe obuwie,
dres to rzeczy, które zawsze warto mieć ze sobą na wyjeździe w
naturze. Możesz również zabrać ze sobą wielorazową butelkę na
wodę, koc czy dodatkową poduszkę do siedzenia. Nie zapomnij
oczywiście o stroju kąpielowym oraz klapkach.

Jaki jest wymagany poziom zaawansowania?

najczęściej
zadawane pytania

Joga jest praktyką wymagającą uwagi, precyzji i
świadomości granic własnego ciała. Nawet jeśli nie
miałaś/łeś nigdy styczności z jogą, to słuchając
uważnie wskazówek nauczyciela oraz sygnałów z
Twojego wnętrza, jesteś w stanie wykonać ćwiczenia
bezpiecznie oraz bez dyskomfortu. W razie
poważnych schorzeń, proszę przed wyjazdem
skonsultować się z lekarzem oraz poinformować mnie
o jakichkolwiek przeciwskazaniach.

Każdy, dosłownie każdy jest w stanie znaleźć w
praktyce element, który odpowiada mu najbardziej.
Ze względu na intensywny program, przewiduję, że
sprawne osoby dorosłe doskonale odnajdą się w
takich warunkach, jednak nie wykluczam udziału
młodzieży, czy zdrowych osób w starszym wieku.

Czego nie zapomnieć przy pakowaniu walizki?

Jaki jest spodziewany wiek uczestników? O której godzinie planowana jest pobudka?

O 7:30 rano przygotowujemy ciało do praktyki, wtedy podany
będzie gorący napar imbirowy. Pierwsze zajęcia rozpoczynają
się o 8 rano i skończymy je ok 10 po czym podane zostanie
śniadanie. Wieczorna praktyka i medytacja będą ostatnim
punktem dnia.



Cały koszt wyjazdu pozwala na pokrycie kosztu
zakwaterowania w dwuosobowych pokojach i pełnego
wyżywienia, codziennych zajęć jogi, ceremonii kakao oraz 
 rytuałów saunowych. Sesja zdjęciowa nie jest wliczona w
podstawową opłatę.

Dla kogo jest joga?

Rosnąca popularność jogi jest wprost proporcjonalna do
wzrostu zestresowania społeczeństwa. Dla jednych jest to
forma aktywności fizycznej wzmacniająca mięśnie oraz
stymulująca odchudzanie. Z kolei dla drugich - lekarstwo na
problemy o podłożu nerwowo-stresowym, pomagające
delikatnie rozluźnić obolałe i spięte ciało, ukoić nerwy czy
przywrócić harmonię w gospodarce hormonalnej. Joga
pomaga też "naoliwić" stawy, a dzięki wzmożonej cyrkulacji
krwi wpływa pozytywnie na ukrwienie i jędrność skóry.
Po pewnym czasie codziennych zajęć jogi zaobserwujesz
ogarniający Cię spokój, skłonisz się do refleksji nad swoim
światem wewnętrznym oraz zaobserwujesz otwierające się
ciało, a także umysł. 

Co jest zawarte w cenie?

Jakie będzie jedzenie?

Jaki rodzaj fotografii proponujesz oraz jaka jest łączna
cena?

Oprócz jogi, w moim życiu specjalne miejsce zajmuje
fotografia, którą zajmuję się od ponad 13 lat. Dla
uczestników wyjazdu przygotowałam wyjątkową ofertę z
dużym rabatem. Koszt dodatkowej mini sesji 10 zdjęć to
250 PLN, dużej 30 zdjęć - 500 PLN. Jest to dobra okazja,
żeby zadbać o swój wizerunek, ponieważ specjalizuję się
głównie w portretach oraz komercyjnych sesjach
jogowych. Zdjęcia te możesz wykorzystać do publikacji w
kanałach społecznościowych czy do marketingu Twojego
biznesu. 

PROSZĘ O WCZEŚNIEJSZĄ
REZERWACJĘ SESJI NA
INFO@SONIAFRYDRYCH.ART

Naszym studentom zapewniamy pełne wyżywienie
wegetariańskie oraz stały dostęp do wody mineralnej.
Każdy ranek przed praktyką rozpoczniemy od gorącego
naparu z imbiru, kurkumy i czarnego pieprzu,
przygotowanego zgodnie z ajurwedyjskimi zasadami. Po
praktyce będzie na nas czekało pełnowartościowe
śniadanie, a na obiadokolację zostaniemy uraczeni
świeżymi produktami sezonowymi od okolicznych
rolników. W razie specjalnych życzeń, proszę o kontakt
mailowy.



PIĄTEK 7/1

8 - 10 | PORANNA PRAKTYKA JOGI

10  | ŚNIADANIE I RELAKS

12 - 16 | STREFA SPA + CZAS NA MASAŻ

16 | ZUPA

17 - 19 | WIECZORNA PRAKTYKA JOGI

19 | KOLACJA

21-24 | RYTUAŁ SAUNOWY

CZWARTEK 6/1
 

DO 15 | PRZYJAZD UCZESTNIKÓW

17 | OBIADOKOLACJA

19 | WIECZORNA PRAKTYKA JOGI

20-22 | RYTUAŁ SAUNOWY

ha
rmonogram

NIEDZIELA 9/1

8 - 10 | PORANNA PRAKTYKA JOGI

10 | ŚNIADANIE

12-15 | STREFA SPA

6-9 stycznia 2022

SOBOTA 8/1

8 - 10 | PORANNA PRAKTYKA JOGI

10 | ŚNIADANIE I RELAKS

12 - 16 | STREFA SPA + CZAS NA MASAŻ

16 | ZUPA

17 - 19 | JOGA + CEREMONIA KAKAO

19 | KOLACJA

21-24 | RYTUAŁ SAUNOWY


