
 

 

Részletes tájékoztató 

 

2019 márciusában, az indiai SRSG ashramban tartott AHYMSIN (Association 

of Himalayan Yoga Meditation Societies International) szangha összejövetelen 

Swamiji Ritavan megkérdezte tőlünk: "Mi egyebet tehetnénk, hogy minél több 

emberen segítsünk?". Több remek ötlet mellett, Sofia Foteina állt elő a 

kezdeményezéssel, miszerint a Himalájai Tradíció Európai Spirituális Faluját 

hozzuk létre Görögországban, egy barátságos környezetben, ahol 

szemináriumokat, workshopokat és elvonulásokat szervezhetnénk, egy lépéssel 

közelebb kerülve e a Swami Rama Sadhaka Grama ashram felé. 

Ez a jóga tábor az első konkrét projekt eredménye: az AHYMSIN összejövetele 

2023 nyarán, ahol a résztvevők a családjukat is magukkal hozhatják. Az ötletet 

néhányan felkaroltuk és elkezdtünk szervezni a himalájai jógatábort. 2020-ban 

indult a projekt- amit megszakított a Covid-helyzet -, és most végre készen 

állunk arra, hogy megvalósítsuk 2023. augusztus 3-10-ig Görögországban (Saint 

Andrew Scout Camp, Poseidon Avenue, New Makri, Municipality of Marathon, 

Attica). 

A jövőbeni elképzelés egy olyan európai tér létrehozása, ahol mindannyian 

találkozhatunk, és aminek helyszínén a családokat is szívesen látjuk. Amíg 

megvalósul a saját központunk, addig is egy hetet együtt tölthetünk egy 

cserkészközpontban kis házakban, sátrakban. Egy 40.000 négyzetméteres 

természetközeli, erdővel körül ölelt környezet, ahol korosztályra való tekintet 

nélkül mindennap zavartalanul el tudunk merülni a jógagyakorlásban, úszásban. 

Ahol teret adhatunk a családról, spiritualitásról szóló beszélgetéseknek és a 

kreatív, kézműves foglalkozásoknak is. Egy egynapos városnéző látogatást is 

tervezünk. Napi három vegetáriánus/mediterrán étkezés is az ajánlat része, hogy 

a családok maximálisan az együttlétre, feltöltődésre, játékokra fordíthassák az 

idejüket. 

Információ a tábor létesítményeiről 

A tábornak egy cserkészközpont erdős területe ad otthont, ami körülbelül 30 

percre található az athéni repülőtértől. A szobák és a feltételek egyszerűek, 

tiszták. A résztvevők választhatnak, hogy hálószobákban vagy sátrakban 

alszanak.  

-Vannak 2 ill. 3 ágyas, nemdohányzó hálók fürdőszobával (forró vízzel és 

légkondicionálóval) 60 fő részére.  



 

 

-Akik inkább saját sátras elhelyezést választanának, 90 ember számára van 

lehetőség (kempingautók nem engedélyezettek).  

-Sátrak bérlésére is van lehetőség 8 fő részére. A sátrakat WC-vel és melegvizes 

zuhanyzóval, valamint két konyhasarokkal és szabadtéri étkezővel biztosítják.  

A tábornak számos árnyékos területe van jóga és egyéb tevékenységek számára. 

A cserkésztábor perifériás biztonsággal rendelkezik, kamerákkal és a főbejáratot  

éjszaka zárják. Háziállatok nem tartózkodhatnak a táborban. 

 

Látnivalók 

A tábor magában foglal egy egynapos látogatást a Thorikon legősibb görög 

színházába, ami a híres naplementével zárul Cape-Soniuon-nál és a Poseidon 

templommal, ezek egyébként meglehetősen közel vannak a táborhoz. 

Tengerpart és úszás  

A homokos és tiszta tengerpart 5 perc sétára található a tábortól, minden nap 

használható. 

Amit célszerű magaddal hozni 

• Ágyneműk és/vagy hálózsákok 

• Párnahuzat(ok), 

• Törölköző(k) 

• Tisztálkodási termékek (pl. szappan, tusfürdő, sampon stb.) 

• Jógaszőnyeg és jógapárna. (Azok számára, akik külföldről utaznak, 

jógaszőnyegek rendelkezésre állnak, ha előre jeleznek nekünk) 

• Fürdőruha, strandtörölköző, sapka, napvédő krém 

• Zseblámpa 

• Szúnyogriasztó 

• Újrahasználható vizes palackok 

• Ötletek nem kompetitív játékokhoz, amelyek a gyerekeket érdekelhetik 

 

 

 



 

 

Étkezés 

 Naponta 3 vegetáriánus/mediterrán étel, a kirándulás napjára elvihető 

ételdobozokat biztosítanak 

 Szűrt-tisztított víz (a tábor területén vízhűtők is vannak) 

 A tábor körül 4 szupermarket és egy pékség található 5 perc sétára, ha 

bármire szükség lenne 

 

Amit továbbá kínálunk 

• Napi jógaórák minden korosztály számára, amelyeket a himalájai jógatanárok 

nemzetközi csapata tart 

• Meseidő, művészeti és kézműves tevékenységek 

• Játékok és tengeri kikapcsolódás (a tábor mindössze 5 perc sétára található a 

strandtól) 

• Szülői találkozók és beszélgetések 

• Esti programok az egész családnak 

Mindezek a programok, tevékenységek szeretetteli felajánlások a HYT tanárai, 

szádhakái részéről a résztvevők számára. Hogyha szeretnél, van lehetőség 

adomány felajánlására (dakshina), amelyet szeretetfelajánlásként, munkánk 

támogatásaként, elismeréseként nagy hálával fogadnánk. 

 

Fizetési információk: 

Résztvevő Szállás típusa étkezéssel Early Bird ár •  

(€) 

Ár (€) Feltétel(ek) 

Gyerekek 

(0-2 éves 

korig) 

 Ingyenes Ingyenes A gyerekek a szülők ágyában vagy 

saját utazóágyban alszanak, 

étkezésükről a szülők 

gondoskodnak. 

2 éves kor 

felett 

Ágy közös szobában, étkezés 290 360 Saját ágyneműhuzat 

Saját sátor, étkezés 190 235 Saját hálózsák és matrac  

Bérelt sátor (8 személyes), 

étkezés 

244 325 Saját hálózsák és matrac  

 

 



 

 

 

Minden ár tartalmazza a szállást, a napi háromszori étkezést, valamint a 20 eurós 

adminisztrációs díjat, mely nem visszatérítendő, egy főre 7 napra.  

•Az Early Bird árak 2023. március 15-ig érvényesek a regisztrációs űrlap 

kitöltése és a részvételi díj teljesítése esetén. 

 

A táblázatban nem szereplő extra költségek: 

 

2 lepedő + párnahuzat = 8 €  

Hálózsák = 10 €  

Szoba takarítás = 10 €/ szoba/ szolgáltatás (csak akkor, ha legalább 10 szoba 

kéri ezt a szolgáltatást) 

Amennyiben szeretne bérelni, előre kérjük jelezni és fizetni! 

 

A kirándulási nap költségét minden család nevében érkezéskor kell kifizetni az 

alábbiak szerint: 

 

Ingyenes belépés a legősibb görög színházba, Thorikonban 

Ingyenes fürdőzés Legrena tengerpartján délután 

Belépés a Poszeidon-templomba, a Sounion-foknál: 

-25 év alatt ingyenes 

-25 és 60 év között 10 € 

-60 év felett 5 € 

 

Az utazáshoz 50 fős busz áll rendelkezésünkre, melynek költsége egész napra 12 

€/fő 2 év felett. 

 

Ha szeretnéd, hogy biztosítva legyen a hely a családod számára, akkor kérjük, 

2023. március 15-ig utald át az összeg legalább 50%-át a következő banki 

adatokra: 

CAFÉ ECOLE – HIMALAYAN YOGA 

Központ címe: 12, Thesszalonikis Str. Chalandri 15234, Athén, Görögország 

NATIONAL BANK OF GREECE 

IBAN GR 720110 69200 000 69200 177 280 

BIC/SWIFT kód: ETHNGRAA 

A 2. részlet összege átutalható az érkezést követően a regisztráció során (együtt 

a külső program árával) vagy a kezdő nap előtt. 

 



 

 

 

Kérlek, vedd figyelembe 

• A szülők minden esetben felelősek gyermekeik biztonságáért, kivéve, ha egy 

tanárral egy csoportban vannak. 

• Mindenki saját maga intézi az egészség- és balesetbiztosítást. 

• Az alkohol vagy rekreációs drogok használata nem megengedett. 

• A fő kommunikációs nyelv az angol, fordítás tervben van (ha önkéntesek 

jelentkeznek!! :)) 

• A gyönyörű helyet, ahol tartózkodni fogunk, önkéntes cserkészek hozták létre 

és tartják fenn, ezért a tábor minden résztvevőjét arra kérjük, hogy ajánlja fel 

önzetlen szolgálatát, hogy a hely tiszta, funkcionális és rendezett maradjon, 

ahogy azt érkezéskor találta. 

• A program minden tevékenységét szeretettel ajánlják fel a résztvevőknek a 

HYT tanárai, szádhakái. Hogyha szeretnél, van lehetőség adomány felajánlására 

(dakshina), amelyet szeretetfelajánlásként, munkánk támogatásaként, 

elismeréseként nagy hálával fogadnánk. 

• Teljes mértékben visszatérítjük a regisztrációs díjat 2023. május 15. előtti 

lemondás esetén, illetve más személy / családra is átruházható 

• Minden összegyűjtött információt csak a táborban való tartózkodás 

megkönnyítése érdekében használunk fel. 

 

A regisztrációhoz kérjük, töltsd ki a regisztrációs űrlapot 2023. március 15-ig:  

https://forms.gle/QUnXHTbp18FyyUXy5 

 

Kérdés esetén keress minket: 

timea.varga77@yahoo.com    

horvathcsilla17@gmail.com   

Sofia +30 6937122768 (Whatsapp) és info@himalayanyoga.gr 

Alig várjuk, hogy találkozzunk veletek 2023. augusztusában! 

A szervező csapat: 

Csilla Horvath (Hungary) 

Timi Varga (Hungary) 

https://forms.gle/QUnXHTbp18FyyUXy5
mailto:timea.varga77@yahoo.com
mailto:horvathcsilla17@gmail.com


 

 

Tamara Soru (Italy) 

Uta Bisseswar (Germany) 

Maria Miguel (Spain) 

John Sellinger (Australia) 

Sofia Foteina (Greece) 


