
Sdružení Eurythmea pořádá v rámci závěru Eurytmického 

vzdělávání poznávací cestu: 

Dornach a Colmar  (28. 6. – 3. 7. 2015) 
 

Termín: neděle 28. 6. 2015 odjezd v ranních hodinách z Prahy nebo z Brna, pátek 3. 7. 2015 příjezd 

v ranních hodinách do Prahy nebo do Brna 

 

Ubytování: v přihlášce je nutné si rezervovat ubytování ze dvou možností na 4 noci 

1) postel v ubytovně Begegnungszentrum za 990,- Kč/noc (ubytování pár kroků od Goetheana ve 

vícelůžkových pokojích, společná dobře vybavená kuchyň, sprchy, zahrada, wifi zdarma) 

2) matrace v eurytmické škole v Aesch za 300,- Kč/noc (ubytování v dojezdu 10 minut od Goetheana – 

bude vozit objednaný bus – v sálech eu školy ve vlastním spacáku, společná kuchyň, sprchy) 

 

Stravování: Snídaně samostatně v místě ubytovaní, obědy a večeře v rámci společného stravování 
Jídlo je ve Švýcarsku extrémně drahé, v rámci společných jídel vyjde stravování nejlevněji a bude 
připravováno z bio potravin. 
 
Program:  

1. den prohlídka Goetheana s výkladem  
2. den prohlídka okolí a přednáška  
3. den výjezd do galerie v Colmaru (Isenheimský oltář) 
4. den prohlídka Ita Wegman kliniky, Sonnenhof a Gempen (léčebně pedagogická zařízení) 
 
Večer je možnost v Goetheanu navštívit eurytmická představení studentů z celého světa (humoresky, 

duševní kalendář, tónová a hlásková eurytmie) a samozřejmě podpořit naši českou eurytmickou 

výpravu . Během týdne bude architekt Oldřich Hozman zájemce vést v dovednosti pozorování 

Goetheana a kreslení. Členové AS prosím průkaz členství s sebou! 

 

Finance: 

Cena pro účastníky s ubytováním v Begegnungszentru: 9 500,- Kč 
Cena pro účastníky s ubytováním ve škole: 6 700,- Kč 
V ceně je zahrnuta doprava do Dornachu, doprava na místě a zpáteční cesta do Prahy, ubytování, 

obědy a večeře, program během zájezdu. V ceně není zahrnuto vstupné do galerie v Colmaru (cca 

6€) a vstupné na eurytmická vystoupení (jednáme o snížené ceně za abonentku). 

 

Záloha: 3000,- Kč je jako přihlašovací zálohu nutno převést do konce dubna 2015 na účet sdružení 

číslo: Raiffeisen Bank 708 445 8001 / 5500, v kolonce pro příjemce uveďte prosím Vaše jméno a 

příjmení, Dornach 

 

Storno: Při odhlášení se do 15. 6. je záloha vratná v 80% zpět, později není možné vrátit zálohu 

vůbec. 

 

Kontakt: Hana Giteva hana.giteva@eurytmie.cz, Tomáš Adamec tomas_adamec@centrum.cz 
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