
Tengernyi élmény 
akrós nyári tábor 

________________________________________ 



Hamarosan ismét vízre szállunk, hogy az Adriai tenger habjain átkelve Hvar szigetén 
töltsünk egy hetet együtt! 

Szeretettel köszöntünk a Nyári Acro táborra 
érdeklődők között! Az alábbi doksiban 
igyekeztünk összeszedni minden felmerülő 
kérdésre a választ, ezzel is könnyítve a 
jelentkezésed, az információ igényed és a 
szervezés folyamatát. Kérünk, olvasd át és ha 
akad még kérdésed, keress bátran minket. 

Időpont: 2021. június 24. csütörtök - július 01. Csütörtök - 7 éjszaka és 8 nap 
Érkezés: jún. 24. csütörtök 12:00-21:00 között, hangolódás, helyszínbejárás 
Hazaindulás: júl. 01.csütörtök, 15:00 körül. A szállást délelőtt 10 óráig kell elhagyni. 

Helyszín: Hvar szigete, Horvátország, Vrboska városa 

Lejutás: 
Közösen, autóval, a benzinpénzt szétdobva.  
Segítünk a telekocsik szervezésében, ezért jelentkezéskor kérjük, írjátok meg, hogy utasként 
vagy saját autóval szeretnétek jönni, illetve az utóbbi esetben azt is, hogy hányan férnek még 
be hozzátok. 
Lehetőség van jönni egyénileg vonattal vagy távolsági busszal Splitbe, onnan komppal Stari 
Gradba. 

Szállás: 
Vrboska városkában, kényelmes apartmanokban, klímával felszerelt 2-3 fős szobákban. 
Ágyneműhuzatot kapunk, törölközőt vinni kell. Minden szobához tartozik felszerelt konyha, 
ahol hűtő, tűzhely, mikro, kenyérpirító, kávéfőző, edények, tányérok, evőeszközök és 
konyharuha, mosogatószer és szivacs van. A csapvíz iható minőségű. 

Étkezés:  
Igény szerint a környék hangulatos vendéglőiben (a közelben találhatók házi kifőzdék, 
pizzériák, vendéglők, éttermek) vagy van főzési lehetőség az apartmanokban. Az árak a 
hazainál kb. 30%-al magasabbak. 
Helyi kisboltok: sok minden kapható, de az árak a hazainál kb. 30%-al magasabbak. 
Stari Gradban van szupermarket, ahol az árak a hazai árakhoz hasonlóak. 



No, de nézzük részletesebben is az élményeket!  

Egy hétre hívunk most szeretettel mindenkit: 
• aki szeretne kikapcsolódni, feltöltődni, 
• aki szereti a jó hangulatot, sok nevetést, és nyitott a 

játékra, 
• aki szívesen tölti olyan tevékenységekkel az idejét, 

amely építi őt testileg-lelkileg egyaránt, 
• aki szereti a tengerparti helyeket, a mediterrán fenyők 

finom illatát, a sok napsütést, 
• aki szereti a közös élményeket, melyek során 

odafigyelve egymásra tanulunk, fejlődünk és elsajátítunk 
új technikákat 

Szóval, mit is fogunk csinálni hát, mi rejtőzik e felsorolás mögött? 

1. Mindenekelőtt élvezzük a gyönyörű helyet, ahol leszünk; a tengert, a napsütést, sokat fogunk 
strandolni! 

Vrboska – ahol leszünk – a sziget egyik legkisebb városkája, egy védett öbölben, érintetlen 
sűrű fenyőerdő közepén épült. „Kis Velence”-néven illetik, mert az öböl közepén egy apró 
szigetecske található, és itt a tenger mélyen benyúlik a városba, a két part pedig hidakkal van 
összekötve. Csodás látvány! 
A tengerpart változatos, a strandon, ahol reggelente jógázunk apró kavicsos, máshol többnyire 
sziklás. 
Lesz lehetőség kajakot, supot bérelni és „benevezni” egy közös szigetátúszásra. 

2. Része lesz a napjainknak a jóga: s nemcsak egyedül, de társsal is kipróbáljuk! 

A társsal való jógázásra páros-jógát illetve Acro Jógát fogjuk játékosan gyakorolni. 

Ezek mindegyike fejleszti az egymásra való odafigyelést, az empátiát, az együttműködést, 
hiszen együtt, közös erővel hozunk létre egy-egy új helyzetet, pozíciót. Két ember mozgása 
és légzése összehangolódik. A közösen kivitelezett testtartások felélesztik bennünk a 
játékosságot, visszavisznek gyermeki állapotunkba, amikor a játékban való kiteljesedés 
teljes boldogsággal töltött el bennünket. Amennyiben a légzés a gyakorlás során 
harmóniába kerül, a két gyakorló között a teljesség érzése jöhet létre. 
A bizalom kiépítésére is nagyon megtanítanak ezek a gyakorlatok, hiszen rá kell bízni 
magunkat a másik emberre, és bíznunk kell benne, hogy támogat bennünket. 

Amiket megtanulunk, arról lesz lehetőség fotót készíteni - postolni imádók nagy örömére! ;-) 
- akár a teremben, akár a tengerparton, akár a naplemente idején Hvar kikötőjében, így az 
emlékek képekben is magmaradnak. :-) 



3. Reggelente Hatha Jógával kezdjük a napot. 

30-40 perces gyakorlatokkal (ászanákkal) energetizáljuk testünket. A Hatha Jóga a 
tradicionális jógafilozófia komplex rendszere, amely egyensúlyt teremt a gyakorló fizikai-testi, 
mentális és lelki állapotában. Ehhez a különböző gyakorlatok egymásra épülő sorát 
alkalmazzuk. Hatha jóga gyakorlásával elérhetjük a test megfiatalodását, az ideális testsúlyt és 
annak megtartását, edződik a szív,- és érrendszer, az idegrendszer, az emésztő szervrendszer, 
a légzőrendszer. Az izmok megerősödnek, rugalmassá válnak, testünk hajlékony lesz. 
Testünkkel való munkánk a lelki folyamatokat is befolyásolja. A testben elraktározott mentális 
feszültségek kioldásával kiegyensúlyozottabbá, nyugodtabbá válunk. 

4. Esténként ellazító, pihentető thai masszázsra is nyílik lehetőség! 

Az Acro Jóga művészete tartalmazza ezt a csodás masszázst, így alkalmat találhatunk arra is, 
hogy a thai masszázsba belekóstoljatok, fogásokat tanuljatok, adjatok és kapjatok; és ezt a 
tudást felhasználhassátok otthon a szeretteitek körében vagy bármikor, amikor együtt 
sportoltok, mozogtok és szeretnétek lelazítani a megfáradt izmaitokat. 

5. Kirándulás 

Természetesen körülnézünk, kirándulunk a környéken, az öblökben, és meglátogatjuk egyik 
este Hvar sziget fővárosát is. Itt készíthetünk közös képeket a várnál, a kikötőben a látványos 
Acro Jógás pózokban is! Gyönyörű naplementés acros képek születtek már ott…;-) 

Masszázs lehetőség: Ha szeretnél még jobban ellazulni, kikapcsolani keressétek Bogit, aki 
kedvezményes áron megmasszíroz. - 1 óra wellness masszázs 6000 Ft, 1 és fél óra 9000 Ft. ;-) 
A masszázsra az igényt jelezzétek előre Boginak, mert úgy kell készülnie a szükséges 
felszerelésekkel. 

Fontos tudnivalók: 
• A magyar állampolgárok érvényes útlevéllel és személyi igazolvánnyal is beutazhatnak 

Horvátországba.  
• Horvátország hivatalos pénzneme a HRK (kuna). Van pénzváltási lehetőség Vrboskán, forintról 

és más pénznemekről is. 
• A hálózati feszültség 220 volt, 50 Hz.  
• Sebességkorlátozás: lakott területen belül: 50km/h, országúton: 80km/h, autóúton: 100km/h, 

autópályán: 130km/h. 
• Parkolás ingyenes. 
• WIFI van, de korlátozottan elérhető - gyenge. 

Mit hozz magaddal: 
• Jógamatracot/matracokat. 
• Törölköző mosakodáshoz és strantörölköző, fürdőruci a tengerhez. 
• Réteges öltözködés és egy pléd/takaró/nagy sál... azért hasznos lehet. 
• Akrojógához gyakorló ill. kiránduláshoz alkalmas ruha. 
• Rugalmatlan fásli, zia/magnézium jól jöhet. 
• Vitaminbomba, gyümölcs, müzli szelet, magok,… étel, ha főzöl magadnak. 



Árak, költségek: 
Részvételi díj tartalmazza: a szállást, a workshopokon részvételt, tanítási díját és a közösségi 
programokon részvételt. 

Jelentkezni és a helyeteket lefoglalni 45.000 Ft foglaló befizetésével tudjátok. Hogyha rajtunk 
kívül álló okok miatt nem lehet Horvátországban jutni akkor a foglalót visszaadjuk. 

Ha mégsem tudnál jönni ezt az összeget már nem tudom visszafizetni. Részvételi jogodat 
természetesen el, vagy átadhatod. 

A korai kedvezmény határideje: 2021.május 25. 

A részvételi díj fennmaradó része az utazás megkezdése előtt 15 nappal esedékes. Értesítést 
e-mailben küldünk.  

Programok: 45.000 Ft/fő 
Szállás: 45.000 Ft/fő - helyszínen a szállásadónál fizetendő. 
Összesen: 90.000 Ft/fő 
Korai kedvezmény: 5.000Ft - Ha május 25.-ig befizeted az előleget akkor a programokból 
5000 Ft kedvezményt kapsz. ;-) 

Egyéb költségek: 
Utazás: 15-20.000 Ft/fő oda-vissza, ha négyen ültök az autóban telekocsis rendszerben 
(üzemanyag, autópálya matricák, kompozási díjak). 
Étkezés, költőpénz. 

Díj fizetése 
Legegyszerűbb készpénzben, ha ez semmikép sem megoldható, akkor utalással tudod 
rendezni. Ezt kérlek jelezd nekünk. Köszönjük! 

Elérhetőség 
Deutsch György - deutsch610@gmail.com, +36302000220 
Németh Eszter - nemethesz@gmail.com, +36706316000 
Lepsényi Boglárka - bodjo6@gmail.com, +36305462562 

mailto:deutsch610@gmail.com
mailto:nemethesz@gmail.com
mailto:bodjo6@gmail.com


Várunk téged is 
a tengernyi élmény akrós nyári táborba! 

 

Töltsetek el velünk egy hetet a nyár elején! 
Gyertek és élvezzétek velünk a napfényt, a tengert; töltődjetek fel testileg-lelkileg egyaránt és 

gazdagodjatok sok szép élménnyel, tapasztalattal! 

NYARALÁS – ACROZÁS – FELTÖLTŐDÉS…. 3 az 1-ben! ;-) 

Hvárunk szeretettel! :-DD 
AcroLand Hungary Csapata, Eszter, Gyuri


