
LUIZ RIBEIRO
e professoras convidadas

Camila Rapuano e Debora Cavallini

Yoga na Montanha

16 a 18 de Setembro

Monteiro Lobato - SP

Retiro
         



Proposta
Prema Casa da Montanha estará compartilhando esse lugar mágico onde

poderemos desconectar do mundo habitual no qual vivemos e aproveitar

este final de semana para nos conectar a nós mesmos.

Juntos poderemos dividir, aprender, refletir e praticar yoga em toda

plenitude da palavra.

Eu Luiz convido você a fazer parte dessa nova experiência, você terá todo o

suporte e consciência para um boa prática com o apoio de duas grandes

profissionais e amigas, Camila e Debora.

Vamos?



Luiz Ribeiro

Professor de Vinyasa Yoga desde 2006 e Terapeuta Ayurvédico desde 2011,
com Bacharelado em Educação física pela UNIP e  pós graduado em
Acupuntura pelo CEATA.
Certificado pelo Yoga Alliance Internacional e Yoga Alliance Australia, sua
primeira formação foi em Hatha Yoga com Tatiana Marroco e participou da
formação de  Hatha Vinyasa Yoga com Osnir Cugenotta e Anita Carvalho,
concluiu diversos workshops com professores nacionais e internacionais, e
especializou-se em Vinyasa Flow com Lygia Lima. 
 Em 2010 visitou a Índia de onde trouxe novos conhecimentos e
pode vivenciar de perto a cultura Indu., contudo segue com seus estudos para
poder passar seu conhecimento a todos que se interessam.

"Tenho no Yoga um aprendizado infinito, não são somente
asanas, a cada dia precisamos experimentar: hábitos

novos e mais saudáveis, novas energias e respeitando
sempre o corpo e o tempo."

 Luiz Ribeiro



Camila Rapuano

 “Nos meus 20 anos de experiência profissional direcionado
ao desenvolvimento do ser humano, relação corpo, mente e
emoções, o yoga se tornou a principal ferramenta de
transformação na minha vida e de todos ao meu redor.”

Debora Cavallini

“Yoga é um filtro pelo qual você enxerga o mundo e
também a si mesmo. E por isso para mim é a ferramenta que
me leva a reconhecer e me reconectar com minha verdade,
com o que há de mais genuíno em mim.”

Professora de Hatha Vinyasa Yoga

Professora de Hatha Vinyasa Yoga



Bem vindos 

Prema Casa da Montanha

Localizada  na Serra da Mantiqueira, entre Monteiro Lobato e São  Francisco Xavier (130 km de São Paulo),
num sítio com muita água, vista e  natureza abundante.

Prema no sânscrito, significa Amor Divino. Acreditamos  que através da conexão com a natureza e contato
com o nosso coração podemos estar mais perto dessa energia  transformadora e curativa.



Culinária

Nossa cozinha se sustenta nos pilares do Ayurveda, com uma  alimentação consciente
e prioritariamente orgânicas e à base de  plantas que utilizam a nossa produção local e
de fornecedores da  região. 
Nossos cardápios são harmonizados com a estação do ano e os  conhecimentos do
Ayurveda.

Frutas e chás sempre a disposição.

Massagem

Massagem integrativa relaxante -  acolhe o corpo todo com toques profundos. Ideal
para te trazer para o eixo, relaxar e acolher.
Valor:  R$235,00 (60 minutos)

Massagem Abhyanga - massagem do Ayurveda, de corpo inteiro, com óleo vegetal
aquecido e medicado com o objetivo de proporcionar conforto, presença, nutrição e
acolhimento.
Valor: R$ 252,00 (60 minutos).

*Equipe de Daniele Bertolo



Programação

  16h00 Check-in
 17h00 Apresentação
17h30 Prática
20h00 Jantar

Sexta (16/09) Sábado (17/09) 

6h30 Meditação

7h00 Prática 

9h00 Café da manhã  

10h00 Atividade

13h00 Almoço

 15h00 Atividade

17h00 

18h00 Prática 

 20h00 Jantar 

Domingo (18/09) 

  6h30 Meditação
7h00 Prática 
9h00 Café da manhã  
10h00 Atividade
13h00 Almoço
15h00 Check-out

*pode haver alteração na programação



Conhecendo o espaço



Conhecendo a natureza



O que está incluso no valor do retiro:   
Hospedagem

 Prática diária de Yoga 
Prática diária de Meditação 

Passeios e trilhas pela região
 Café da manhã, coffee break, almoço e jantar

O que não está incluso:  
Refeições não especificadas no roteiro
 Despesas pessoais com telefone, compras, bebidas alcoólicas e lanches extras no hotel 
Atendimentos terapêuticos individuais
 Gastos pessoais não especificados 
Gorjetas aos motoristas e guias locais.  



Opção 01 – Quarto Single  R$ 2.620  à vista  
Ou entrada (reserva) de R$ 1.000 (Depósito / Pix) + R$ 1.620 parcelado  (Pix ou PagSeguro)  

Opção 02 – Quarto duplo  R$ 1.820  à vista  
Ou entrada (reserva) de R$ 820 (Depósito / Pix) + R$ 1.000 parcelado  (Pix ou PagSeguro)  

   Opção 03 – Quarto Triplo  R$ 1.610  à vista  
Ou entrada (reserva) de R$ 610 (Depósito / Pix) + R$ 1.000,00 parcelado  (Pix ou Pagseguro) 

Opção de parcelamento PagSeguro (juros do aplicativo conforme as parcelas que escolher)
enviamos o link para pagamento

Investimento



Efetuando a reserva

Nos envie um e-mail com sua opção de acomodação e forma de pagamento que entraremos em
contato enviando a você as instruções para efetivação do depósito em conta, entrega dos cheques 
ou parcelamento via Pagseguro.    
A reserva só será efetuada com o valor de entrada.

Qualquer dúvida:
e-mail:  allanmartinez@hotmail.com  
       11 94556-2571 - Allan 

Política de Cancelamento

até 30 dias antes do retiro: 70% de reembolso
até 15 dias antes do retiro: 50% de reembolso
com menos de 7 dias do retiro não fazemos reembolso



Apoio e Parceria

www.ekomat.com.br www.urbanyoga.com.br

RESERVA
DA

TERRA

www.premacasadamontanha.com

Sempre agradecendo nossos apoiadores e parceiros dessa jornada, teremos brindes, tatuagem e
muitos mimos, em um divertido sorteio.

https://www.instagram.com/artzero11tattoo/

http://www.ekomat.com.br/
https://www.urbanyoga.com.br/
https://www.premacasadamontanha.com/
https://www.instagram.com/artzero11tattoo/

