
KEMPOVÁNÍ V DOBĚ MEZINÁRODNÍCH DNŮ 
OM CHANTINGU 2019 

 
 
V kterékoliv dny od čtvrtka, 15. srpna 2019 14:00 h 
do středy, 21. srpna 2019 10:00 h 
 
Shree Peetha Nilaya – kemp 
Am Geisberg 1-8 
65321 Heidenrod Springen 
Německo 
 

22-41 EUR za noc a osobu 

POPIS 
Náš ášram vám s radostí oznamuje otevření nového ášramového kempu. Kemp bude 
otevřen během speciálních akcí v letních měsících a nabízí prostor jak pro stany, tak 
pro karavany.   

KEMP PRO STANY  
Ubytování ve stanu vám po dobu vašeho pobytu nabídne pohodlí, sucho a teplo. 
Jednotlivé stany jsou úhledně umístěny uvnitř velkého komunitního stanu s kobercem. 
Disponujeme třemi takovýmito komunitními stany. Dva jsou určeny pro ženy a jeden 
pro muže. Komunitní stany se nacházejí jen pár kroků od toalet, sprch a šaten, které 
jsou zvlášť pro ženy a muže, a jsou jen kousek od parkoviště. Toto stanové městečko 
je zasazeno do listnatého stromového porostu kousek od hlavní brány ášramu.  

Cena:  

• 28 EUR za noc a osobu 

Kempování ve stanu obsahuje: 

• stan (pro jednu osobu) 



• matraci 
• povlečení na matraci 

Jídlo se skládá z: 

• večeře v den příjezdu 
• snídaně v den odjezdu  
• snídaně, oběd a večeře ve dny plného pobytu 

Musíte si sebou přivést: 

• spacák, polštář a ručník 
• toaletní pomůcky: mýdlo, šampón a další osobní věci 
• baterku 
• sprej proti komárům 
• láhev na vodu 

Poznámky:  

• Stany a sociální zařízení mužů a žen je oddělené 
• Dětem mladším 12 let není povoleno v kempu spát 

  

 
KEMPOVÁNÍ V KARAVANU 
Kromě stanového kampu nabízíme také dvě možnosti kempování v karavanu. 
Parkování pro karavany je hned vedle stanového městečka, v blízkosti vstupní brány 
ášramu. Ti, kteří kempují v karavanech, mají přístup také k genderově odděleným 
toaletám, sprchám a šatnám umístěným uvnitř stanového městečka. 

Kempování v karavanu s jídlem 

• 15 EUR poplatek za karavan a noc 
• 26 EUR za osobu a noc (od 12 let vč.)   
• 13 EUR za dítě a noc (od 6 do 11 let) 
• děti do 5 let zdarma 



Jídlo se skládá z: 

• večeře v den příjezdu 
• snídaně v den odjezdu  
• snídaně, obědu a večeře v dny plného pobytu 

Kempování v karavanu bez jídla  
• 15 EUR poplatek za karavan a noc 
• 7 EUR za osobu (od 12 let vč.)   
• 3 EUR za dítě a noc (od 6 do 11 let) 
• děti do 5 let zdarma 

VYBAVENÍ 
Kempování ve stanu i v karavanu obsahuje:  

• Přístup ke genderově odděleným toaletám, sprchám a šatnám 
• Parkování zdarma 

Od kdy do kdy je možné využívat kempovací vesnice 

• Nahlášení se: 14:00 
• Odhlášení se: 10:00 
• Noční klid: 22:00 - 06:00 

REZERVACE 
Chcete-li si objednat stan nebo místo pro karavan, zašlete prosím email na tuto 
adresu: camping@bhaktimarga.org. V emailu uveďte: 

Termíny 

• Datum příjezdu 
• Datum odjezdu 
• Počet nocí 

  

Kempování ve stanu 

• Počet mužů 
• Počet žen 

  

Kempování v karavanu s jídlem 

mailto:camping@bhaktimarga.org?subject=Event%20Camping&body=Jai%20Gurudev%2C%20%0A%0AI%20would%20like%20to%20book%20Event%20Camping%20at%20Shree%20Peetha%20Nilaya%3A%20%0A%0ADATES%0A%0ACheck-in%20date%3A%0ACheck-out%20date%3A%0ANumber%20of%20nights%3A%0A%0ATENT%20CAMPING%0A%0ANumber%20of%20male%C2%A0tents%3A%C2%A0%0ANumber%20or%20female%20tents%3A%0A%0AVAN%20CAMPING%20with%20meals%0A%0AHow%20many%20people%2012%2B%3A%C2%A0%0AHow%20many%20people%206-11%3A%C2%A0%0A%0AVAN%20CAMPING%20without%20meals%0A%0AHow%20many%20people%2012%2B%20without%20meals%3A%0AHow%20many%20people%206-11%20without%20meals%3A%0A%0AYOUR%20CONTACT%20INFORMATION%0A%0AName%3A%0ASpiritual%20name%3A%0AEmail%20address%3A%0APhone%20number%3A%0ACountry%3A


• Počet osob od 12 let výše 
• Počet osob ve věku 6-11 let  

  

Kempování v karavanu bez jídla 

• Počet osob od 12 let výše bez jídla 
• Počet osob ve věku 6-11 let bez jídla 

  

Vaše kontaktní údaje 

• Jméno a příjmení 
• Duchovní jméno 
• Emailová adresa 
• Telefonní číslo 
• Země  

  



MÍSTO: SHREE PEETHA NILAYA 
Uprostřed svěžích polí a lesů proslulé německé oblasti Taunus vás zve Shree Peetha 
Nilaya – domov Mahálakšmí – abyste přišli a zkoumali, co leží hluboko ve vašem 
vlastním srdci. Ášram nabízí ubytování a řadu kurzů, akcí a aktivit, které vám pomohou 
spojit se s Božstvím a s dalšími lidmi na duchovní cestě. Zveme vás, abyste přišli prožít 
to, co vám centrum může nabídnout.  

 

Za starých časů získávali jogíni duchovní inspiraci prostřednictvím 
spojení s Bohem v přírodě. Shree Peetha Nilaya je takovým místem. 

Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda 

POKUD SE NEBUDETE MOCI ZÚČASTNIT, PROSÍM 
ZRUŠTE VAŠI REZERVACI 
Lidé jsou mnohokrát odrazeni od možnosti zážitku setkání s Paramahamsou 
Vishwanandou z důvodu omezené ubytovací kapacity ášramu. Pokud se nemůžete 
zúčastnit vámi vybrané akce, prosím zrušte svou rezervaci co nejdříve, abyste vytvořili 
místo pro druhé. Vezměte prosím na vědomí, že pokud nezrušíte svou rezervaci, 
může to mít vliv na vaše budoucí rezervace. 

KONTAKT 
Máte-li jakékoli dotazy týkající se vámi zvolené události nebo registrace, kontaktuje 
nás: 
telefon: +49 (0) 6124 605 9000 
úterý a sobota: 14:00–17:00 
email: events@bhaktimarga.org 

 

https://theashram.bhaktimarga.org/
https://theashram.bhaktimarga.org/
mailto:events@bhaktimarga.org
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