Spirituális programjaid megtartásához helyszínt keresel?
Szeretettel várunk!
A Santosha Segítő tér jól megközelíthető, minőségi, napfényes, tiszta „erőtér”.
Elsősorban hétvégi, kis csoportos, csendes programok céljára vehető igénybe.
A TÉR- ről:
Közel 100 négyzetméteres, napfényes, parkra néző belvárosi lakás, a Ráday utca közelében.
Ebből a programoknak helyet adó színtér a nagy terem (40 nm), amelyet meditációs, jógás
workshopok, valamint spirituális képzések, programok céljára ajánlunk.
A nagy teremhez tartozó helyiségek:
-egy kényelmes közösségi tér, ahol pihenhetünk, kuckózhatunk a matracokon és a
programok előtt, után, vagy a szünetekben megihatunk egy finom teát
-öltözők (férfi, női)
A lakás másik része egy kisebb, egyéni foglalkozások, kezelések céljára használatos szoba
(10nm), amelyhez egy beszélgetős, teázós sarok is társul.
A lakáshoz tartozik egy előszoba, 2 wc és egy keleties hangulatú fürdőszoba.
FELSZERELTSÉGE:
-jógamatracok, ülőpárnák, takarók
-szétnyitható étkező asztal, székek
-fekhellyé alakítható matracok
-légkondicionáló (a nagy teremben és a kezelőben is)
-wifi
MEGKÖZELÍTÉSE:
A Corvin- negyed és a Kálvin tér megállóitól kb. 6 perc séta; a rakparttól, Bálnától kb. 10 perc.
Parkolás a környező utcákban (fizetős, este 8-ig).

TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK:
EGÉSZ NAPOS BÉRLÉS ESETÉN AZ EGÉSZ LAKÁS A RENDELKEZÉSEDRE ÁLL.
(közel 100 nm: nagy terem, öltözők, egyéni kezelő, teakonyha, mindkét teázós, beszélgetős rész,
mellékhelyiségek)

EGÉSZ NAPOS BÉRLÉS DÍJAI:
1 napra: 18000 Ft
2 napra: 34000 (2 egymást követő nap)
3 napra: 48000 Ft (3 egymást követő nap)
A Santosha Segítő tér árai 10 + 1 fő (programtartó) részére vannak meghatározva.
Az egész napos bérlés 8 óra időtartamot jelent.
Ha 10 fő feletti csoport részére bérelnéd vagy a programod tovább tart, mint 8 óra, az ár
megegyezés kérdése.
Foglalásodat a bérleti díj 30 %-ának befizetésével tudod érvényesíteni. Ha a programod
valamilyen ok miatt nem valósul meg, módodban áll 1 alkalommal az időpontot
módosítani, áttenni egy későbbi alkalomra. Amennyiben a program akkor sem valósul
meg, a foglalásod díja elveszik.

NAGY TEREM (40 nm)+ öltözők+ közösségi, teázós, beszélgetős tér:
HÉTVÉGI PROGRAMOKHOZ:
3000 Ft/ óra
Hétvégén minimum 4 óra a bérlési idő.
4 óra:12000 Ft
6 óra:16000 Ft
HÉTKÖZNAP:
3000 Ft/ óra
Hétköznap minimum 1,5 óra a bérlési idő.
Alkalmamként a nagy terem használható egyéni óra, kezelés céljára is.
Ebben az esetben a díj: 2000 Ft/ óra.

EGYÉNI KEZELŐ (10 nm + teázós, beszélgetős rész)
1500 Ft/ óra
7000 Ft/ 6 óra
Bérlési idő: minimum 2 óra

További információ: segitoter@gmail.com
Mogyorósi Szilvia: +36304871127

