V nenáhodn? vybrané datum 5. 5. 2015 jsem pro Vás sou?asné i potenciální budoucí jogínky a

jogíny otev?ela prostor, jeho? ambicí je být nejen místem na praktikování jógy, ale i sdílení zku?eností a
?ivotních p?íb?h?, p?edávání inspirace a úsm?v? a po?ádání jedno - i vícedenních akcí a
workshop? a mnoho dal?ího.
Studio se nachází na Praze 2 v samém srdci krásných Vinohrad kousek od nám?stí Ji?ího z
Pod?brad, které je známé pro své pravidelné trhy, p?íjemné kavárny a restaurace a milou
komunitu místních lidí. Je to od nás kousek i na Prahu 3 - ?i?kov a Prahu 10 - Vr?ovice a necelých
10 minut tramvají na ru?nou IP Pavlovu.
K dispozici je sál...
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komunitu místních lidí. Je to od nás kousek i na Prahu 3 - ?i?kov a Prahu 10 - Vr?ovice a necelých
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K dispozici je sál s kapacitou 8 - 10 lidí, spole?ná místnost s kuchyní, ?atny a koupelna s toaletou
a sprchou. Ve vnitrobloku je krásná zahrada, která v p?kném po?así vybízí ke cvi?ení a trávení
?asu venku. P?ed a po lekci bude p?ipraveno pití v podob? vody a ?aje zdarma, v p?ípad? zájmu
lze ve studiu vyrobit zdravé ovocno-zeleninové smoothie nebo si dop?át n?co dobrého na zub
(za poplatek). Studio je vybavené jógamatkami, blo?ky, pásky a dekami, které mohou klienti
vyu?ít zdarma nebo si mohou p?inést své. Pro ?tená?e jsou p?ipraveny kní?ky s jógovou /
seberozvojovou / motiva?ní tématikou, které jsou k p?e?tení ve studiu p?íp. k zap?j?ení (za
poplatek).
Lekce jsou vedeny v ?eském i anglickém jazyce. Lessons are led in Czech and English language,
too.

Ve studiu lze za lekce i permanentky zaplatit poukázkami Ticket Sport&Kultura, Ticket Multi,
Ticket Compliments a e-Ticket a lze uplatnit i kartu Multisport. Také akceptujeme Sodexo
Passy - Bonus Pass, Dárkový Pass, Flexi Pass, Fokus Pass a Relax Pass.

