


Oferta BLUE MIND A LA CARTE
w MERCURE POSEJDON w 

Gdańsku - Jelitkowo

Długie weekendy z Blue Mind [3 noce]

11-14 czerwca 2021

10-13 września 2021

Tygodniowe wczasy z Blue Mind [7 nocy]

19-26 czerwca 2021



Poland a la carte oraz trenerka coach
Agnieszka Nadstawna zapraszają na 

autorski warsztat wakacyjny 
BLUE MIND A LA CARTE. 

Agnieszka Nadstawna ma kilkunastoletnie
doświadczenie jako trener kreatywnego myślenia,
arteterapeuta, coach inteligencji emocjonalnej oraz
konsultant MindSonar. Celem prowadzonego przez
nią warsztatu wakacyjnego Blue Mind a la carte
jest rozwój osobisty ze szczególnym
uwzględnieniem wzmocnienia odporności
psychicznej. Warsztat uwzględnia elementy
arteterapii oraz koncepcję Blue Mind –
dobroczynnego wpływu wody na psychikę
człowieka. Podczas zajęć poruszamy również
tematykę eko i zero waste.



Co zyskujesz ?

Oczyścisz swój umysł 

Odprężysz i zregenerujesz ciało 

Wpłyniesz na kreatywne fale swojego życia 

Nauczysz się jak skutecznie czerpać energię z 

obcowania z wodą

Poznasz lokalnych pasjonatów

Zwiedzisz okolicę podczas spacerów i wycieczek 

rowerowych z lokalnym przewodnikiem

Rozsmakujesz się w slow life…



Gdzie?

Hotel Mercure Posejdon położony jest tuż przy
plaży oraz promenady do Sopotu i mola w Brzeźnie

Wszystkie pokoje mają balkon i dysponują łazienką z
prysznicem.

Restauracja hotelowa serwuje bardzo bogaty bufet
śniadaniowy.

Doskonałym miejscem na spotkanie i relaks jest
rozległy taras, przylegający do restauracji oraz
otaczający, rozległy ogród.

W czasie wolnym zapraszamy do hotelowego spa, na
basen i siłownię.



Cennik:

Długie weekendy z Blue Mind [3 noce]

11-14 czerwca 2021

10-13 września 2021

1700 zl za 1 osobę

Dodatkowy koszt pobytu w pokoju jednoosobowym –

300 zł za 3 doby

Co zawiera cena? 

Zakwaterowanie 1 osoby na 3 doby w pokoju 2-osobowym

Wyżywienie (3 śniadania, 1 lunch i 3 kolacje wege lub wege i ryby)

8 godzin warsztatów z trenerem

Spotkanie z lokalnym pasjonatem

Wycieczki piesze i rowerowe nad wodą

Tygodniowe wczasy z Blue Mind [7 nocy]

19-26 czerwca 2021

2900 zł za 1 osobę

Dodatkowy koszt pobytu w pokoju jednoosobowym –

700 zł za 7 dób

Co zawiera cena? 

Zakwaterowanie 1 osoby na 7 dób w pokoju 2-osobowym

Wyżywienie (7 śniadań, 1 lunch i 7 kolacji wege lub wege i ryby)

8 godzin warsztatów z trenerem

Spotkania z lokalnymi pasjonatami

Wycieczki piesze i rowerowe nad wodą



Przykładowy program warsztatu

Dzień 1 

19:00 spotkanie wszystkich uczestników na kolacji w hotelu z warsztatem powitalnym

Dzień 2

Po śniadaniu w hotelu czas wolny lub wycieczka rowerowa z przewodnikiem

13:00-14:00 lunch w hotelu 

14:00-18:00 Warsztaty Blue Mind

19:00 kolacja w hotelu

Dzień 3

10:00 – 13:00 po śniadaniu w hotelu warsztaty blue mind 

Czas wolny lub spacer z praktyką blue mind

19:00 kolacja w hotelu lub grill w ogrodzie

Dzień 4

Po śniadaniu w hotelu czas wolny

Przykładowy program tygodniowych wczasów z blue mind

Dzień 1 

19:00 spotkanie wszystkich uczestników na kolacji w hotelu z warsztatem powitalnym

Dzień 2

Po śniadaniu w hotelu czas wolny lub wycieczka rowerowa z przewodnikiem

13:00-14:00 lunch w hotelu 

14:00-18:00 warsztaty Blue Mind

19:00 kolacja w hotelu

Dzień 3

10:00 – 13:00 po śniadaniu w hotelu warsztaty blue mind

Czas wolny lub spacer z praktyką blue mind

19:00 kolacja w hotelu lub grill w ogrodzie

Dzień 4 -6

Śniadanie i czas wolny

19:00 kolacja w hotelu

Dzień 7

Śniadanie, wyjazd



Warunki rezerwacji i płatności

Zapraszamy do dokonywania rezerwacji zgodnie z harmonogramem jak poniżej;

Ostateczne potwierdzenie realizacji imprez wysyłamy do Państwa jeśli grupa liczy min 10

osób. 

Płatność przyjmujemy po potwierdzeniu realizacji imprezy.

Zapisy czerwcowy długi weekendy z blue mind 11-14 czerwca przyjmujemy do dnia 10

maja 2021.

Ostateczne potwierdzenie realizacji imprezy do dnia 12 maja 2021.

Minimalna liczba uczestników 10 osób, maksymalna 16 osób.

Płatność za udział w turnusie na konto bankowe Poland a la carte do dnia 14 maja 2021.

Zapisy na tygodniowe wczasy z blue mind (19-26 czerwca 2021) przyjmujemy do dnia

15 maja 2021.

Ostateczne potwierdzenie realizacji turnusu (19-26 czerwca 2021) do dnia 17 maja 2021.

Minimalna liczba uczestników 10 osób, maksymalna 16 osób.

Płatność za udział w turnusie na konto bankowe Poland a la carte do dnia 19 maja 2021.

Zapisy na wrześniowy długi weekend (10-13 września 2021) przyjmujemy do dnia

8 sierpnia 2021.

Ostateczne potwierdzenie realizacji imprezy do dnia 10 sierpnia 2021.

Minimalna liczba uczestników 10 osób, maksymalna 16 osób.

Płatność za udział w turnusie na konto bankowe Poland a la carte do dnia 12 sierpnia 2021.

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny lub mejlowy.



Nasze dane

Poland a la carte Katarzyna Kamyszer – Jabłońska

ul. Zgrupowania Żmija 3A/162
01-875 Warszawa

Numer konta PL: 52 2490 0005 0000 4530 5970 3519

Skontaktuj się z nami! 

Telefon: +48 602-249-502

katarzyna@polandalacarte.pl

www.polandalacarte.pl

www.bluemindalacarte.pl







Na życzenie zorganizujemy dodatkowe atrakcje: jogę na
plaży, atrakcje wodne - kajaki, supy, kity, jachty,
rezerwacje biletów do muzeum, teatru, warsztaty z
kosmetyków naturalnych, wykład na temat ekologii itp.

Polecimy restauracje, kawiarnie, sklepy, gabinety odnowy
biologicznej i ciekawe miejsca.

Współpracujemy z lokalnymi specjalistami od dobrego
wypoczynku, doradzimy w kwestii zagospodarowania
czasu wolnego oraz Państwa specjalnych życzeń.

Ofertę szyjemy a la carte 


