Milí přátelé a příznivci systemických konstelací,
zveme vás na
LETNÍ třídenní rodinné konstelace
do Úštěka u Litoměřic
(75 km severně od Prahy)
do Habřinského mlýna, Habřina 16,
které vyhlašujeme
v těchto letních termínech 2022:

TŘÍDENNÍ v ČERVENCI
(před-Cyrilometodějské)
od pátku 1. července do pondělí 4. července 2022
TŘÍDENNÍ v SRPNU
od čtvrtka 25. srpna do neděle 28. srpna 2022
TŘÍDENNÍ na zlomu ZÁŘÍ a ŘÍJNA
(po Svatém Václavu)
od čtvrtka 29. září do neděle 2. října 2022

Třídenní setkání se koná od čtvrtka odpoledne do neděle podvečera
(případně od pátku odpoledne do pondělí podvečera).
Začátek po 16:30hod (ubytování), od 17:30 do 18:30 hod večeře.
Začínáme konstelovat už v 19 hodin!

Vlastní konstelace bude zajištěna pro všechny účastníky víkendu.
Pokud by se někdo chystal na konstelaci traumatu, napište nám o tom předem!
Mezi konstelacemi jsou vždy pauzy na občerstvení
a krátký odpočinek (podle počasí i v přírodě).

Jídlo bude zajištěno a je započítané v ceně:
snídaně, oběd a večeře, 3x svačina
- vegetariánská strava připravená podle zásad zdravé výživy.
Káva, čaj apod. k dispozici celý den.
Individuální diety je možno předem domluvit.

K domu přiléhá veliká zahrada,
která je vhodná k relaxaci během celého pobytu.

Na zahradě je možno si postavit stan,
anebo bydlet v obytném autě
(pokud by to bylo pro někoho příjemnější než postel).
Parkování před bránou, anebo na pozemku
je bez problémů.

Bydlení je ve velké, částečně dělené místnosti v podkroví.
Každý má svoji postel s povlečenou přikrývkou a polštářem,
a noční stolek s vlastní lampičkou.
Zvláštní požadavky na ubytování (rodina, potíže s chůzí do schodů apod.)
lze řešit individuálně.

K dispozici je 3x WC a dvě koupelny. Ručník ani mýdlo si nemusíte vozit.
S sebou doporučujeme přezůvky. Jinak jen věci osobní potřeby.
Důležité upozornění: v domě žijí (hodní) psi - dva jezevčíci.
Jsou (zpravidla) v jiném patře,
než kde budou probíhat konstelace
a kde jsou ubytovací prostory.
Přesto ale, kdo je alergický na psy, nemůže se zúčastnit!!!
A naopak: nekonfliktního a klidného psa je možné mít s sebou
- hektarový pozemek je dobře oplocen.

Doprava z Prahy:
Autem na Roudnici (po dálnici D8) a pak přes město Roudnici nad Labem přejet přes řeku
na Vědomice, Liběšice (vpravo) na Úštěk - před Úštěkem na velké křižovatce odbočit
VLEVO (směr Ústí n L) na Habřinu, která je za křižovatkou 2 km, Habřinou úplně projet a
za cedulí, která ukončuje vesnici, po 400 metrech, kde už nejsou žádná stavení, je vlevo
závora a vjezd na pozemek, kde parkují auta - jste na místě.

Pokud budete hledat či nabízet spolujízdu někomu z účastníků,
obraťte se písemně na nás; pokusíme se vás propojit.
Vlakem do Úštěka přes Litoměřice - respektive do Lovosic, zde přestup na vlak směr Česká
Lípa, který nádhernou krajinou dojede do stanice Úštěk. Je to 3 km od domu, přijedeme pro
vás autem, dejte nám vědět předem. Doporučujeme vlakový spoj: Praha - Podbaba R 684
odjezd v 15:00 hod v Lovosicích je 15:58 hod, přestup na Os 6111 s odjezdem 16:02 z
Lovosic a v Úštěku je 16:41 hodin. Doufejme, že budou již opravené koleje, jak je to
inzerováno, přes zimu procházela trať opravou.
Pokud pojedete vlakem, dejte nám vědět, přijedeme pro vás na nádraží.

Cena za tři dny činí na osobu 5 290,- Kč.

V ceně je zahrnuto kurzovné a osobní konstelace,
ubytování i strava po celou dobu pobytu.

Přihláška se koná osobním e-mailem a zasláním zálohy 1500,-Kč
na účet číslo 0487754153/0800, do zprávy pro příjemce napište:
KONSTELACE VII., (příp. VIII., IX.), své JMÉNO a PŘÍJMENÍ.
Doplatek na místě.
Je také možné poslat celou platbu předem na účet.

Záloha není vratná, ale lze jí převést a uplatnit na jinou osobu!
Vyhrazujeme si právo, že pokud nebude dostatečný počet přihlášených účastníků,
nebo z epidemiologických či jiných důvodů, konstelace odvolat.
Zálohu vám, v tomto případě, obratem vrátíme zpět na účet v plné výši.

S případnými dotazy na cestu a ubytování, spolujízdu,
na placení, zálohy, atp. se prosím obraťte na:
konstelace@volny.cz
beatland@nebesa.cz
Srdečně zdravíme a těšíme se na setkání v Úštěku.
Beatrice Landovská, Dana Syslová (a spol.)

www.konstelace.nebesa.cz

