
P R O G R A M A Ç Ã O



Um final de semana completo com práticas de yoga, meditação, trilhas, alimentação saudável e
reconexão em meio a Serra da Mantiqueira. O Retiro em Campos do Jordão é  um projeto para
pequenos grupos, com intuito de promover uma reconexao com você mesmo em meio a natureza
exuberante da Montanha.

São 4 dias de vivência para você RESPIRAR, SOLTAR E RELAXAR com muita conexão com a
natureza, comida boa e muito bate bapo sobre estar bem consigo mesmo e com o mundo ao seu
redor!

Preparamos um roteiro com muito carinho para deixar sua experiência o melhor possível.



1 de setembro 

Dia 1: Quinta-Feira 
18:00h - Welcome Drinks
19:00h - Meditação de abertura
20:00h - Jantar
22:00h - Sat sanga (Confraternização)

Check in a partir das 15h

2 de setembro

Dia 2: Sexta-Feira
07:00h - Prática de Yoga em Jejum e Meditação em Silêncio
08:30h - Café da Manhã
09:00h - Passeio de Quadriciclo até o Pico de Imbiri com Meditação no Topo da Montanha
12:00h - Almoço

16:00h - Evento "Oficina Medicinas da Floresta"
17:00h - Chá das 5h
19:00h - Regenera Fest (Confraternização com muita música, meditações dinâmicas, medicina e conexão com o corpo)
20:00h - Jantar ao redor da Fogueira

            * 13 às 16:00 - Tempo Livre para os Participantes passear por onde quiser ou ficar reservado



3 de setembro 

Dia 3: Sábado

4 de setembro

Dia 4: Domingo
07:00h - Prática de Yoga em Jejum e Meditação com Sound Healing
08:30h - Café da Manhã
09:00h - Passeio com Trilha Zen
13:00h - Almoço
15:00h - Evento Final e Encerramento

07:00h - Prática de Yoga em Jejum e Meditação de Breathworks
08:30h - Café da Manhã
09:00h - Passeio "Prática no Mirante e Amantikir"
12:00h - Almoço

16:00h - Evento "Oficina o Poder das Pedras e Cristais"
17:00h - Chá das 5h
20:00h - Jantar
21:00h - Ecstatic & Chakra Dance com Ritual do Cacau

            * 13 às 16:00 - Tempo Livre para os Participantes passear por onde quiser ou ficar reservado



Considerando que algumas práticas e oficinas podem ser mais profundas que as outras,  a nossa
programação está sujeita a alterações conforme a intuição dos facilitadores através da leitura
contínua dos participantes.

Atenção:

Permita a si mesmo viver esta experiência e dê a si mesmo esse presente, pois você merece
esse respiro, insights e toda a cura através da natureza que será promovida nesta
linda e intuitiva jornada na montanha!


