
ПОКАНАПОКАНА

Мили приятелки в Инър Уийл България Д248,
Ние, дамите от ИУК Стара Загора Берое и ИУК Стара Загора 
с радост ви каним в нашия град на организираното от нас 

ЕСЕННО РАЛИ  на Дистрикт 248 - България

29 и 30 октомври 2022г.
За нас е огромно удоволствие да продължим започнатото от 
ИУК Варна Еуропеа и да направим традиция приятелските 
ни срещи, на които да отдадем внимание една на друга, да се 

опознаем по-добре и да получим нещо полезно за себе си.
Считаме, че Старозагорски минерални бани са чудесно 
място, което ще допринесе за приятното изживяване на два 
незабравими дни на релакс, забавление и весело настроение 
с уютна обстановка и спа център, с природа и чист въздух.

Нека бъдем заедно и заедно да се насладим на подготвените 
от нас ателиета, да прекараме време в нови запознанства и 

разговори, да се веселим!

ЗАПОВЯДАЙТЕ!



ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

ПЕТЪК, 28.10.2022г.
След 14.00 Пристигане и настаняване
Вечеря – свободна консумация, място по избор

СЪБОТА, 29.10.2022г.
10.00 – 10.10 Откриване на събитието
10.10 – 11.30 Ароматна йога на смеха (необходими са йога 
постелка, хавлия или друго, и удобни дрехи)
11.30 – 12.30 Лидерството – лекция 
12.30 – 14.00 Обяд – по избор, свободна консумация в 
ресторанта на хотела – обедно меню или в близки заведения 
14.00 – 15.00 Курс по гримиране
15.10 – 16.10 Лекция Галя Бодичева
16.30 - 17.30 Забавна викторина – весело състезание между 
отбори с награди за най-бързите
17.30 - 19.00 Свободно време
19.00 – Гала вечеря

НЕДЕЛЯ, 30.10.2022г.
До 09.00 Закуска и освобождаване на стаите
09.00 – 10.30  Разходка до местността Богородична стъпка 
на Старозагорски бани, лек маршрут
10.30 – Отпътуване към Стара Загора
11.00 – Римските мозайки в Стара Загора – обиколка с 
екскурзовод



Ароматна йога на смеха  
Водещ - Силвия Димитрова – ИУК Добрич,
Адвокат на Здравето, Създател на собствен бранд 
СтандАРТ Здраве, Уелнес консултант, Вдъхновител 
към позитивна промяна, Водещ на групови практики, 
йога на смеха, танцови медитации, Създател на 
авторска програма “Направи стресът свой учител“.
*Йога на смеха, или Хася йога, е уникална практика, 
която съчетава безусловен сърдечен смях с йога 
дишане. Всеки може да се смее, без да се осланя на 
хумора, шегите или комедията. 
*С подкрепата и силата на ароматите – етеричните 
масла – ще усетите как смехът се разлива и влива нова 
енергия в тялото.

Лидерски умения с Диана
Здравейте! Казвам се Диана Господинова, дипломиран 
лайф и бизнес коуч към Noble Manhattan Coaching, 
UK, консултант по бизнес управление, сертифициран 
експерт по емоционална интелигентност към Inter-
national Society for Emotional Intelligence – ISEI, New 
Work.
През близо 20 годишната си консултантска практика 
и работата ми с много бизнес лидери разбрах, че всеки 
може да бъде вдъхновяващ пример за другите стига 
да е готов да повиши осъзнаването за самия себе си 
и да развие лидерските си умения. А едни от най-



важните умения на лидера са да създава контакти и да 
изгражда взаимоотношения на доверие и приятелство 
с подходящите хора.
Всички дами в Инър Уийл са изявени лидери и за мен 
ще бъде удоволствие да надградим заедно лидерските 
си умения, за да служим още по-убедително на каузата 
на доброто.
Кои са тези умения и как ще ни помогнат да 
вдъхновяваме другите и да постигаме целите си?
Можем заедно да открием отговора на тези въпроси, ако 
бъдете мои гости на ателието „Лидерски умения с Диана“. 
В ателието ще се впуснем във вълнуващо преживяване 
на сближаване, положителна комуникация и създаване 
на доверие помежду ни.
Вратата ще бъде широко отворена за вас на есенното 
Рали на ИК Дистрикт 248 България в града на липите 
Стара Загора. Очаквам Ви с нетърпение!
За връзка с мен: Фейсбук  https://www.facebook.com/Di-
anaGospodinovaLifeBusinessCoach

Курс по гримиране
Организатор и водещ – Росица Бинева със съдействието 
на „ЧАР М“ – Маги Ангелова – ИУК Стара Загора
Гримът е важна част от ежедневието на модерната 
жена. Не е възможно непрекъснато да се разчита на 
професионален гримьор, за това в нашите курсове 
по самогримираме ще ви научим как да се гримирате 
сами и как да подбирате подходящите за вашата кожа 
козметични продукти и гримове. Ще ви покажем 
техники и съвети така, че да изглеждате красиви и 
неустоими.



Забавна викторина
Организатор и водещ – Пламена Николова – ИУК 
Стара Загора
Весело състезание между отбори с въпроси и отговори. 
Кой ще се окаже най-осведомен, най-изобретателен 
в мисленето си, най-комбинативен!? Ще направим 
занимателна и интересна надпревара по бързо 
конструктивно мислене, а може би и ще научим нещо 
ново. Важното е да бъде забавно!

Тайните  на целувката - с 
Галя Бодичева, ИУК Добрич
Само две седмици от целия ни живот преминават 
в целувки. целувката е здраве и разбира се - любов, 
изповядана чрез устни. Колко е полезна целувката, 
коя е най-дългата целувка, какви видове целувки 
има? За целувката - от д-р Гала. 



ЦЕНИ

НАСТАНЯВАНЕ
1. Спа хотел Калиста, Старозагорски минерални бани – място на събитието, със закуска и 
ползване на спа център  - Стая за двама  – 152 лв. на вечер за стая без тераса
- Стая за двама - 168 лв. на вечер за стая с тераса
- Единична стая  – 104 лв. на вечер
2. Хотел  Извора, Старозагорски минерални бани (в съседство) със закуска и ползване на спа 
център  - Стая за двама – 98.00 лв. на вечер
- Студио - 118.00 лв. на вечер
- Апартамент -138.00 лв. на вечер
3. Възможност за настаняване в друг хотел без спа център  - Приемливи цени на 
нощувките (чрез организаторите)

Заявки за настаняване се изпращат на организаторите. Формата за резервация е приложена на 
отделен файл.

ГАЛА ВЕЧЕРЯ
Куверт – 75.00 лв.
Меню:
1. Салата:
РОЗОВ ДОМАТ, ОБЕЗСОЛЕНО БИВОЛСКО СИРЕНЕ, КРАСТАВИЦА, МАРИНОВАНИ 
ДОМАШНО ПЕЧЕНИ ЧУШКИ, ЗЕЛЕНА САЛАТА, МАСЛИНИ КАЛАМАТА, ПОЛЯТИ СЪС 
СОС ПЕСТО

2. Предястие:
        РУЛЦА ОТ ПЪСТЪРВА С БЕКОН И АСПЕРЖИ                                                                                                                    
        ТИКВИЧКА „РАТАТУЙ“ - ВЕГАН

3. Основно ястие (по избор):
- СВИНСКИ „ПАПИОН” (БОН ФИЛЕ) СЪС СПАНАК И ГЪШИ ДРОБ ВЪРХУ 
КАРТОФЕНО ПЮРЕ
- ПИЛЕ ФИЛЕ СЪС СУШЕНИ ДОМАТИ И ГЪБИ, ГАРНИРАНО С ПЮРЕ ОТ ЦАРЕВИЦА 
И ЛЕК СМЕТАНОВ СОС
- ВЕГАН РИЗОТО С ЛИМЕЦ И СЪС СУШЕНИ ДОМАТИ И МАНАТАРКИ, КОКОСОВО 
МЛЯКО, ПОЛУСУШЕНИ ДОМАТИ И НАТРОШЕНИ ЛЕШНИЦИ

4. Десерт:
       ТОРТА ДОЛЧЕ ВИТА



Алкохолните напитки, както и безалкохолните такива са на свободна консумация и не са 
включени в куверта. 
Туристическа обиколка Мозайките на Стара Загора:
Цена на билета – 6.00 лв.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Ателиетата са свободни за посещение.
Обядът на 29.10.2022г. е на свободна консумация, по желание.
Нощувки и куверти за Гала вечерята се заявяват предварително и се заплащат на място.

МОЛИМ,  ПОПЪЛНЕТЕ ПРИЛОЖЕНАТА ЗАЯВКА 
ЗА УЧАСТИЕ В СЪБИТИЕТО И ИЗПРАТЕТЕ НА 
ОРГАНИЗАТОРИТЕ чрез Viber или на следните имейл адреси:
 Д-р Диана Бушкалова 
e-mail: bushkalova@abv.bg, тел.:+359 887 625347 
Лора Янкова  
e-mail: lorayankova@yahoo.com, тел.:+359 887 944945


