Psychopompos na mlýně

Blanická 38
Jankov, 257 03

V červenci a srpnu bude Martin Skála působit
na Dolejším mlýně v Jankově
Chystáme zde mnoho akcí jak pro duši, tak pro tělo. Budeme rádi,
když se na mlýně zastavíte:

Individuální analýzy na mlýně
Ve vybraných termínech od soboty do úterý po domluvě

Snový svět
Sen, Imaginace, Mundus Imaginalis
Víkendový seminář
26.7. - 28.7. 2013
Cena: 2000 Kč
Bližší informace se dotváří

Den na mlýně
Úterky 16.7., 6.8. a 13.8.
Osvěžující den ve venkovském prostředí obohacující psýché.
Program dne je vždy:
10,30-12,00 Skupina snů
14,30-16,00 Skupina snů
17.00-18,00 Čaj o páté
V předvečer těchto dnů bude od 19:00 promítání filmu
(v případě přívětivého počasí po setmění letní kino).
Skupina snů v těchto termínech je otevřena všem, mohou
se účastnit i ti, kteří na skupinu pravidelně nedocházejí.

Cena za jeden/první den - 1000 Kč
Za každý následující den - 500 Kč
Cena pro pravidelné členy skupiny snů je 400 Kč za den
Studenti, důchodci a pravidelní návštěvníci Psychopompa
mají slevu 200 Kč za každý den.
Čaj o páté a promítání filmu je přístupné i samostatně za
vstupné dobrovolné.
V ceně je odvoz z Votic na mlýn a zpět z mlýna do Votic na
tyto dva spoje:
9,05 - 10,19 bus Praha Florenc - Votice
18,48 - 19,40 bus z Votic do Prahy Roztyly

Ubytovací možnosti:
Přespání možné v mlýně ve vlastních spacácích za 90Kč
Případně v nedalekém ubytovacím zařízení Agrofarma Pičín
- ceny za osobu / noc od 195 do 260 kč. Tel.: 318 922 111

Na mlýně bude přes léto probíhat i mnoho dalších aktivit,
budeme rádi, když budete sledovat mlýnský facebookový profil,
na oficiálním webu zatím pracujeme

Výtěžek z akcí bude věnován na opravu
Dolejšího mlýna v Jankově – národní kulturní památky
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