
Milí športoví nadšenci,
štartujeme náš úplne prvý 4-dňový fit pobyt (3 noci)  v rozprávkovom prostredí Haličskeho 
zámku Galicia Nueva, pod vedením televíznej nevesty Terezy Hudecovej a jej ženícha 
Milana Bendu.

Spojením cvičenia, oddychu, zábavy a dobého jedla, spoločne vytvoríme skvelú atmosféru, 
rozcvičíme telo a rozosmejeme dušu. V priestoroch zámku sa budeš cítiť priam kráľovsky. Pobyt je 
vhodný pre každého a pre všetky vekové kategórie. Pridajte sa k nám, či už fitness princezné, 
kráľovia domácností, zaľúbené páry, dvorné dámy, rytieri, popolušky... 

Prvé termíny : 04.07.-07.07.2021 / 29.08.-01.09.2021

Balíková cena na osobu v 2-lôžk. izbe ŠTANDARD : 399,- €  

(Možnosť využitia reakreačného poukazu)

Povinný príplatok k pobytu za balík tréningov na osobu : 39,- €

BONUS : V prípade záujmu o predĺženie pobytu zľava 10% z pultovej ceny.

POHYB 
Máš rád/a skupinové aktivity?
Rád/a sa dozvieš novinky o
zdravom životnom štýle ? Tak poď
s nami stráviť pár krásnych letných
dní. Čo Ťa čaká? Tréningy, šport na
čerstvom vzduchu, prechádzky a
kopec zábavy. A samozrejme,
zaslúžený oddych v priestoroch
zámockého wellness.

PREDNÁŠKY
Témy: zdravý životný štýl, sám
život, vzťahy, cestovanie,
produktivita a iné. Spoločne si
sadneme a budeme sa rozprávať o
nás, o vás, o cestovaní a všetkom,
čo život prináša. Možno si
sám/sama zodpovieš na otázky,
ktoré chceš vyriešiť a možno Ti
pomôžeme. Pár dní v nádhernom
prostredí v objatí prírody je priam
očista.

Galicia kráľovský fitness
pobyt s Terkou a Milanom
zo „Svadby na prvý pohľad“



ZÁBAVA
Keď si dobre zacvičíš, vychutnáš si
zdravé dobroty a niečo sa možno
naučíš, prichádza čas na oddych.
Večer spoločenských hier,
grilovačka, hudba, noví priatelia.
Množstvo zaujímavých chvíľ. To
všetko Ťa čaká na našom Galicia
pobyte.
 

 Nevieš sa rozhodnúť?  Zlepšime spolu naše odhodlanie!

Vedeli ste, že na rozhodnutie, či vykonáme alebo nevykonáme nejakú aktivitu máme len 5
sekúnd?

Náš mozog je totiž nastavený tak, že pri každej zmene sa bráni. Je naprogramovaný na určité
zvyky a nevyhnutné veci. Tie robíme automaticky. V jednej časti mozgu máme dokonca nastavený
automat na prežitie a preto vieme, že sa musíme najesť, ísť do práce, postarať sa o deti, spať. Táto
časť vačšinou utláča našu myseľ, naše kreatívne ja, vedomé ja.

Určite to poznáte, večer ste sa rozhodli, že zajtra začínate cvičiť, lepšie sa stravovať, učiť sa jazyk,
čítať. Vlastne čokoľvek. Boli ste namotivovaní, že by ste začali aj  hneď. No druhý deň, keď prišlo
na to, že by ste mali začať, išlo to do ústrania. Začali ste rozmýšlať a zrazu tá energia a nadšenie
odišlo. Prečo? Váš mozog zaznamenal, že chcete niečo zmeniť a povedal si nie, nie, nie!

Každý deň vedieme taký malý boj sami so sebou, a preto si na začiatku musíme uvedomiť, prečo
to chceme a argumentovať vo svojej hlave. Vždy sa vrátiť tam, kde sme začali a pripomenúť si, že
aj keď nie každý deň bude jednoduchý a plný energie, tak stojí za to vydržať. Stojí za to presvedčiť
ten náš “horší pán mozog”, ktorý nás sabotuje a urobiť si z činností zvyk. Urobiť z toho niečo
príjemné, čo nás baví.

My Vám pomôžeme zamyslieť sa, podáme pomocnú ruku pri rozhodovaní a veríme, že Vás
posunieme aspoň o malý kúsok vpred a že budete na nás vždy v dobrom spomínať.



  ČO VÁS ČAKÁ? 
DEŇ 1

14:00-15:00        PRÍCHOD (ubytovanie)
15:30-16:00         WELCOME DRINK a ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
16:00-18:00         Voľný program, wellness, masáže (za doplatok a potrebné vopred objednať)
18:15-20:15         Úvodná motivačná prednáška spojená s prechádzkou do lesoparku, 
                              následne večera formou zdravej grilovačky v parku 
20:00-22:00         SPOLOČNÝ VEČER (spoločenské hry, skupinové rozhovory)

DEŇ 2

07:30-09:00          RAŇAJKY
09:30-12:30          AKTÍVNE ŠPORTOVÉ DOPOLUDNIE s prestávkou na desiatu
13:00-14:00         OBED
14:00-16:30          VOĽNÝ PROGRAM, RELAX, OLOVRANT
16:30-18:30          AKTÍVNE ŠPORTOVÉ POPOLUDNIE
18:30-19:30          VEČERA (vo Vinárni)
19:30-20:00          PREDNÁŠKY, ROZHOVORY
20:00-22:00          WELLNESS, VOĽNÝ PROGRAM

DEŇ 3

07:30-09:00.          RAŇAJKY
09:30-12:30.          AKTÍVNE ŠPORTOVÉ DOPOLUDNIE vrátane prestávky na desiatu
13:00-14:00           OBED
14:00-16:00           VOĽNÝ PROGRAM, RELAX, OLOVRANT
16:00-18:00           AKTÍVNE ŠPORTOVÉ POPOLUDNIE
18:30-19:30          VEČERA, FOTENIE NA KUPOLE
20:00-22:00           PREDNÁŠKY k dvom cestovateľským destináciám s profesionálnym sprievodcom

DEŇ 4

07:30-09:00           RAŇAJKY
09:30-10:00          ZHODNOTENIE POBYTU
10:00 -11:00         ODUBYTOVANIE 
11:00                       ODCHOD NA TURISTIKU „ŠOMOŠKA“ so sprievodcom (preprava vlastnou dopravou)



podložky na cvičenie
expandéry
malé činky
badminton alebo iné hry na vonkajšie použitie

 TRÉNINGY A AKTIVITY
 

Silové a kondičné tréningy sú úžasným spôsobom ako získať svalovú silu a zároveň vytrvalosť. Sú
skvelé pre spaľovanie tuku zo všetkých telesných partií a taktiež pre tvorbu
svalovej hmoty. Pri našej tréningovej metóde využijeme veľké množstvo rôznych cvikov,
cvičebných štýlov a pomôcok. Budeme zapájať komplexne celé telo! Vďaka udržaniu telovej
frekvencie na vyššej úrovni v priebehu cvičenia podporíme činnosť kardiovaskulárneho systému a
povzbudíme metabolizmus. Tréningy s fitnesákom Milanom si jednoznačne užijete a jedno tričko
neostane suché!

Túra, spríjemnená okolitou prírodou a dobrou spoločnosťou. Dopoludnie loptových hier, tenisu a
workoutových sútaží. To všetko sme si pripravili.

AK máte doma, odporúčame priniesť si vlastné :

 STRAVA 

V cene pobytu je zahrnutá aj výživná strava. Raňajky formou bufetu, obedy (polievka a hlavné
jedlo) a večere (jeden hlavný chod) budú servírované. Druhý a tretí deň budete mať zabezpečenú
aj desiatu a taktiež olovrant. Samozrejme aj pitný režim. Raňajkový bufet bude zložený zo sladkej
a slanej varianty, ako napr. omelety, miešané vajíčka, zdravé šaláty, celozrnné pečivo, mliečne
výrobky, proteinové maškrty, čerstvé šťavy a mnoho iného. Večer už žiadne sacharidy a preto na
Teba čakajú variácie šalátov, rýb a mäsa. 

Žiadna diéta. Ideme sa učiť stravovať správne a nie vystavovať naše telo šokovej terapii. Za deň
by sme mali prijať dostatočné množstvo bielkovín, tukov, vlákniny a sacharidov. Naše telo
potrebuje rozličné živiny, na rozličné funkcie. Cieľom je vyvážená strava.

PITNÝ REŽIM - každý deň bude počas podávania stravy k dispozícii voda s
citrónom/limetkou/mätou a k dispozícii bude vždy aj jeden pohár fresh džúsu pre každého. 
Počas raňajok samozrejme plus káva/čaj. Naše telo je z veľkej časti voda a preto je voda potrebná
pre metabolizmus, krv, prečistenie dokonca aj pleť. Keď vydržíte piť 2 mesiace každý deň 2l vody,
výrazne sa zlepší hydratácia celého organizmu.



INFORMÁCIE NA ZÁVER
 
Cena na osobu v 2-lôžkovej izbe štandard na 3 noci :                                          399,- EUR
Príplatok za 2-lôžkovú izbu štandard obsadenú jednou osobou na 3 noci :       125,- EUR

Uvedená cena zahŕňa :
3 x ubytovanie s raňajkami v zdravom štýle formou bufetových stolov
3 x večeru formou zdravého servírovaného menu (hlavné jedlo) 
2 x obed formou zdravého servírovaného 2-chodového menu (polievka + hlavné jedlo)
2 x desiata a 2 x olovrant
Počas každého stravovania nápoje (voda s limetkou, mätou, citrónom), fresh džúsy (vždy 1
pohár)
Počas raňajok plus káva a čaj
Welcome drink prvý deň podľa programu
Základné cvičebné pomôcky (podložky na cvičenie, expandéry, malé činky... )
Možnosť športovania a zábavy na čerstvom vzduchu priamo v lesoparku Zámockého hotela (ako
napr. člnkovanie, badminton, tenis, petang, šípky...) vrátane ranného behu
Všetky prednášky počas pobytu s Terezkou a Milanom, rozhovory
Fotenie profesionálnou fotografkou počas celého pobytu
Cestovateľské kino (dve prednášky k zaujímavým cestovateľským destináciám) s výnimočným a
veľmi uznávaným sprievodcom Marcelom, ktorý precestoval takmer celý svet
Prehliadku Zámockého hotela Galicia Nueva s odborným výkladom k histórii
Neobmedzený vstup do Wellness centra Zámockého hotela (bazén, vírivka, dve sauny)
Denne fľaška minerálky na izbe
Na izbe papuče a župan
V deň odchodu výlet „Šomoška“ (kamenný vodopád pod zrúcaninou hradu) spoločne so
sprievodcom, Terkou a Milanom (dopravu a samotný vstup cca 1,50 EUR/osoba si hradia hostia
už individuálne)

Povinný doplatok v hotovosti :
Tréningy s Milanom a Terkou počas celého pobytu, cena celkovo 39,- EUR/osoba

Povinný doplatok :
Miestna hotelová/pobytová daň:  0,70 EUR/osoba/noc

             TEŠÍME SA NA VÁS !! 


