
 تور دوروزه ویژه یوگا از آژانس گیلوا گشت .

 310000تومان اما به ارزش  248000تور دو روزه یوگا و ریلکسیشن از آژانس گیلواگشت تنها با پرداخت 

 گشتها :

 بازدید از قصر زیرزمینی بهرام، سجرد. بازدید از معدن نمک گرمسار یابازدید از کاروانسرای ال

 تمرین یوگا در طبیعت و کاهش استرس و فشارهای عصبی توسط مربی تخصصی

 

 وعده شام. 1وعده ناهار، 1وعده صبحانه،  1 خدمات:

 بیمه، مجوز، راهنما

 برنامه سفر:

به کاروانسرا  کیساعت بدون محاسبه تراف 3شد و بعد از حدود  میخواه یبه سمت سمنان راه نیرژانتآ دانیاز م 14حدود ساعت 

انجام  ینظر مرب ریرا ز وگای نیتمر نیو آرامش بخش اقامتگاه اول یسنت یاستراحت و لذت بردن از فضا یو با کم دیرس میخواه

 ... انینیشیبه سبک پ یکرس ریاستراحت در ز تایداشت و نها میدر کنار اتش خواه یشبانه ا زمداد ...بعد از صرف شام  ب میخواه

که در  ینیزم ریهتل ز ایگرمسار )معبد آرامش(  یاز دو محل غار نمک یکی طیدوم سفر و بعد از صرف صبحانه با توجه به شرا روز

متفاوت  یطیدر مح دیان صرف کرده و با غروب خورشنمود .ناهار را در رستور میخواه دینوبه خودش منحصر به فرد است را بازد

 گشت . میعصر به تهران باز خواه 17سفر حدود ساعت  نیآرامش از ا تیدر نها وخود را برگزار  وگایدوم  نیتمر

 

 توضیحات آژانس:

 یاتیح یانرژ ای کیپران یروین میگزارد بلکه در تنظ یم رینه تنها بر جسم انسان تا ث وگای؛  باشدی میکشف خود شناس ندیفرا وگای

به انسان  یکه تفکر استدالل و منطق را در سطح عال یزیانگ رتیباشد.علم ح یم زموثریانسان ن ریبر ضم نیآن و همچن انیو جر

اعصاب  ستمیاعضاء بدن و س نیب یهماهنگ جادیو ا یو ماساژ اعضا و غدد داخل یعضالن یبا انجام کششها وگایکند. در  یم هیهد

و  نیدر تسک یکند و بطور خارق العاده ا یاعطا م یکننده سالمت نیموثر بوده وبه تمر اریها بس یماریورفع ب یسالمت جادیا یبرا

 .دیقابل تحمل نما ایببرد  نیدرد را از ب تواندی. وم شودیواقع م دیقابل عالج مف ریغ یهایماریب یو حت هایماریاز ب یاریبهبود بس

 نیروح و جسم به تمر تیتقو یو لذت بردن از لحظات برا یضمن شب مانتاریخی کاروانسرا  یفضا درد تا با گیلواگشت همراه باشی

 .میبدست آور منطقه نیاز اقامت و سفر در ا یمطلوب ی،تا بازده میبپرداز (وگای) یورزش



 


