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WELLNESS & GOLF 
VIKEND

2 7. - 2 9 . 3 . 2 0 2 0

Si želite novega doživetja?

Wellness & Golf vikend je priložnost, da 
odkrijete kaj je v golfu tako prevzetnega, hkrati 
pa sprostite svoj um, telo in duha ter poiščete 
ravnovesje v telesu.

Royal Golf Bled v sodelovanju z vrhunskimi 
strokovnjaki organizira vikend program z 
vsebinami golfa, joge, meditacije in osebnostne 
rasti. 

Pridite v raj na zemlji in 
začutite pomlad v sebi!

• 2x nočitev z zajtrkom in večerjo 

• Osnove golfa (mini tečaj 6 ur)

• Neomejena uporaba fitnesa in IR savne 

• Neomejena uporaba interneta

• Brezplačno parkiranje

• Jutranja capuccino joga

• Meditacija za umiritev uma

• Predavanje o osebnostni rasti

PROGRAM VKLJUČUJE

Doplačilo za turistično takso:
Doplačilo za enoposteljno sobo:
Doplačilo za uporabo Krio savne:

 1,50 EUR na osebo na noč
 30,00 EUR na osebo na noč

30,00 EUR po osebi

CENA: 390,00 EUR NA OSEBO V DVOPOSTELJNI SOBI

*Vsi obroki so vegetarijanski oz. veganski.
*Program se lahko delno prilagodi vremenskim pogojem in skupini.

Plačilo in prijave:
• 30 % ob rezervaciji oz. najkasneje do 28. 2. 2020 (v primeru odpovedi po 28. 2. se znesek ne vrača)
• 70 % najkasneje do 20. 3. 2020 (v primeru odpovedi po 20. 3. se znesek ne vrača).
Izpolnjen rezervacijski obrazec nam prosim vrnite najkasneje do 28. februarja 2020 na elektronski naslov: info@royalbled.com



STROKOVNO VODENJE

Anin svet je notranji in zunanji. Je raziskovalka in ljubiteljica narave. Tako 
notranje, kot zunanje. 
Njeno orodje je komunikacija - zunanja, ki se odvija med odrom, mikrofonom, 
ekranom, kamero, gledalci, gosti, sliko, besedo, kot tudi med posamezniki 
in vadečimi ob njenih projektih. In notranja - skozi zaznavo in opazovanje 
telesa, uma in emocij. 
Vedno stremi k odprtosti povezave med notranjim in zunanjim, saj verjame, 
da to pripelje do večje čutnosti, pristnosti in celovitosti vsega kar si in kar 
delaš. Njeno delo je intuitivno in globoko povezano z naravo in navdahnjeno 
s cikli. Krogi, v katere se povezujemo tudi sami in smo del njih. Del narave v 
naravi.

ANA PIRIH - MEDITACIJA

Katja je bila že od malih nog predana gibanju in raziskovanju giba. Tako je 
pričela s plesom, ki je prerasel v veliko ljubezen. Kmalu pa se je spoznala 
tudi s samo prakso joge, ki jo je povsem navdušila. Po nekaj letih redne 
prakse joge je naredila tudi mednarodni učiteljski tečaj in od l. 2009 redno 
poučuje in deli svojo strast do joge in zdravega načina življenja. Opravljenih 
ima veliko dodatnih izobraževanj, delavnic, seminarjev ter joga konferenc, 
saj je joga nenehen proces učenja, ki se nikoli ne konča. Njene ure joge so 
vedno raznolike, pestre in prilagojene skupini ter posamezniku. Poleg vadbe 
asan - položajev, ki potekajo v tekočem zaporedju, se praktikanti učijo tudi 
pravilnega dihanja in izvajanja različnih dihalnih tehnik - ter osredotočenosti, 
umirjanja, poglabljanja vase ter meditacije. Katja s svojimi praktikanti deli 
jogo, ki je prilagojena današnjemu človeku na novodoben način, ki upošteva 
in izhaja iz tradicionalne več tisoč let stare jogiske discipline.

KATJA MLAKAR - JOGA

Jaka Vidmar, profesionalni učitelj golfa in član PGA Slovenije. V svoji tekmovalni 
karieri je bil mladinski državni prvak in član slovenske reprezentance več kot 
10 let. Najboljši rezultat je osvojil na Evropskem prvenstvu, tako posamezno 
kot tudi s svojo ekipo, dosegel 2. mesto. Ker ga zelo zanima področje fizične 
priprave golfista, je leta 2017 zaključil tudi izobraževanje TPI certified fitnes 
inštruktorja. TPI – Titleist Performance Institute je vadba, ki temelji na 
fizičnih zmožnostih in restrikcijah igralca golfa, katere vplivajo na napake v 
zamahu in lahko pripeljejo tudi do poškodb. Od leta 2018 je tudi licenciran 
sodnik golfa, svoje znanje nenehno izpopolnjuje in še dodatno pridobiva z 
mednarodnimi usposabljanji ter ga prenaša na rekreativne golfiste. 

JAKA VIDMAR - GOLF

Zinka se je v svojem primarnem področju organizacije in managementa 
posvečala raziskovanju o delovanju posameznika v osebnih in poslovnih 
odnosih. Svoja raziskovanja  je usmerila v osebnostni razvoj posameznika. 
Veliko se je izobraževala tudi v tujini. Pri Richardu Bandlerju, ki se soinovator 
NLPTM  se je v Orlandu na Floridi učila veščin Nevrolingvističnega 
programiranja, katero znanje s pridom izkorišča pri svojih predavanjih na 
ta način, da predava tako, da si to ljudje najlažje zapomnilo. V Indiji pa je 
spoznavala starodavne modrosti Ayurvede, vede o življenju. To znanje vsaki 
stvari, dogodku ali osebi daje poseben/globiji pomen, s čimer si bogatimo 
vsakdan in posledično tudi življenje v celoti. Praktično delo pa zajema 15 let 
podjetniškega dela v lastnem podjetju, ki ga prepleta sodelovanje z drugimi 
gospodarskimi in državnimi organizacijami. Skrb za zdravje in dobro počutje 
je spoznala že kot športnica, ko je potrebovala hitre in učinkovite metode za 
regeneracijo telesa in optimalno pripravo na tekmo. 

ZINKA KOSEC - OSEBNOSTNA RAST


