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ΜΙΝD BODY DETOX RETREAT 

Σε μια μαγευτική τοποθεσία στα βουνά της Αρκαδίας, κοντά στο ναό του 
Επικούριου Απόλλωνα και μέσα στο πράσινο δάσος της περιοχής, αυτό το 

weekend retreat στο ολοκαίνουριο Abeliona Retreat Center είναι μια μοναδική 
πρόταση αναζωογόνησης και αποτοξίνωσης για το σώμα και το πνεύμα.  

 
Με καθημερινή εντατική εξάσκηση σε διαλογισμό mindfulness αλλά και ήπια 
συνειδητή κίνηση (mindful yoga) μέσα στο ειδικά διαμορφωμένο Yurt από τη 
Μυρτώ Λεγάκη του κέντρου One Breath Mindful Living και ωμοφαγική vegan 

διατροφή από το Crudo, θα έχετε την ευκαιρία να προσφέρετε στον εαυτό σας 
το καλύτερο ώστε να καθαρίσετε το σώμα και το νου και να επιστρέψετε 

ανανεωμένοι και πιο ήρεμοι. 
 

Και για όσους έχουν διάθεση να εξερευνήσουν την περιοχή, σε κοντινή απόσταση 
βρίσκονται ο αρχαίος ναός του Επικούριου Απόλλωνα, το παραδοσιακό χωριό 

της Αμπελιώνας και οι μαγευτικοί καταρράκτες του ποταμού Νέδα. 
 

O σκοπός του retreat είναι η πνευματική και σωματική ξεκούραση και έτσι η 
συμμετοχή στις δραστηριότητες είναι προαιρετική.  Μπορείτε να επιλέξετε πώς 

θα διαθέσετε το χρόνο σας ώστε να υποστηρίξετε τη διαδικασία της 
αποτοξίνωσης. 

 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση και θα χαρούμε να σας 

έχουμε μαζί μας!  



ΔΙΑΤΡΟΦΗ 



RAW VEGAN ORGANIC DETOX 
Στο Crudo πιστεύουμε ότι η διατροφή που βασίζεται 

αποκλειστικά σε ωμές βιολογικές φυτικές τροφές μπορεί να 
αποτοξινώσει τον ανθρώπινο οργανισμό από τα βλαβερά 

κατάλοιπα των κακών επιλογών μας σε φαγητό, ποτά και άλλες 
καταχρήσεις. Η αποτοξίνωση του εντέρου που συντελείται με 
την ωμοφαγία μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη ασθενειών, 
ενώ βοηθά τον οργανισμό να αναζωογονηθεί, βελτιώνει το 

μεταβολισμό και αυξάνει τη ζωτικότητά μας! 
 

Το μενού για το retreat σχεδιάστηκε με μεγάλη λεπτομέρεια από 
βιολογικά ωμοφαγικά πιάτα και φυσικούς χυμούς υψηλής 
διατροφικής αξίας που ευνοούν την αποτοξίνωση του 

οργανισμού. 
 

Τα γεύματα είναι αποκλειστικά χορτοφαγικά (vegan) και 
ελεύθερα γλουτένης ή ζάχαρης. Σε συνδυασμό με φυτικά 
αφεψήματα και φρούτα που θα είναι διαθέσιμα καθόλη τη 

διάρκεια του retreat, θα έχετε τη δυνατότητα να προσφέρετε 
ό,τι καλύτερο στον εαυτό σας. 

 
Αν έχετε διατροφικούς περιορισμούς ή αλλεργίες απλά 
ενημερώστε μας και εμείς θα φροντίσουμε τα υπόλοιπα. 



MINDFULNESS & OPEN FLOOR 



MINDFULNESS 
Μindfulness (ενσυνειδητότητα) είναι η επίγνωση που προκύπτει 
όταν παρατηρούμε προσεκτικά αυτό που βιώνουμε κάθε στιγμή 
στο παρόν, με καλοσύνη και χωρίς κριτική. Είναι επιστημονικά 

τεκμηριωμένη προσέγγιση που βοηθά να διατηρούμε την ψυχική 
και συναισθηματική ισορροπία μας ακόμη και σε περιόδους 

δυσκολιών.  
 

Στο retreat θα έχουμε την ευκαιρία για εντατική εξάσκηση σε 
διάφορες μεθόδους διαλογισμού (διαλογισμός αναπνοής και 

περπατήματος, ήπια mindful yoga, body scan) όπως διδάσκονται 
στο Κέντρο Mindfulness της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

της Μασαχουσέτης. Θα μιλήσουμε για τη θεωρία και τις 
εφαρμογές αυτής της πρακτικής και θα έχουμε αρκετό χρόνο για 
συζήτηση καθόλη τη διάρκεια του retreat, ώστε φεύγοντας να 

μπορείτε να συνεχίσετε την εξάσκηση στο σπίτι σας με τη βοήθεια 
ηχογραφημένων διαλογισμών.  

 
Επιστημονικά αποδεδειγμένα οφέλη mindfulness : 

•  Ελαττώνει το άγχος και το στρες 
•  Ενισχύει την ικανότητα διαχείρισης δύσκολων συναισθημάτων 

και καταστάσεων 
•  Αυξάνει την αίσθηση ευεξίας, τονώνει το ανοσοποιητικό 

•  Μειώνει την κατάθλιψη και  βελτιώνει τον ύπνο 
•  Βελτιώνει την ικανότητα διαχείρισης πόνου 

•  Τονώνει τη μνήμη, αυξάνει την ικανότητα εστίασης 
•  Συνεισφέρει σε ουσιαστικότερες σχέσεις & πιο χαρούμενη ζωή 



OPEN FLOOR  
MOVING MEDITATION 

To Open Floor είναι μια απολαυστική, αναζωογονητική 
πρακτική διαλογισμού που βασίζεται στην κίνηση - 

mindfulness in motion. Χωρίς βήματα ή κανόνες, με τη 
συνοδεία καταλυτικής μουσικής και υποστηρικτικής 
καθοδήγησης καλλιεργούμε μεγαλύτερη επίγνωση. 

Γυμνάζουμε το σώμα, εκτονώνουμε ό,τι είναι στάσιμο μέσα 
μας - άγχος, ένταση, συναισθήματα, σκέψεις - και 

ανακαλύπτουμε μεγαλύτερη δύναμη, ηρεμία, ισορροπία. 
 

Είμαστε γεννημένοι για να κινούμαστε και όταν κινούμαστε 
ακμάζουμε - σωματικά, ψυχικά, πνευματικά. Όταν κινούμε το 

σώμα μας συνειδητά, μπορούμε να δούμε όλα αυτά που 
υπάρχουν κρυμμένα μέσα μας, γιατί το σώμα δεν μπορεί να 
πει ψέματα. Είναι ο γρηγορότερος και πιο προσιτός τρόπος 

για να ησυχάσουμε λίγο το νου και να φτάσουμε στην 
αλήθεια μας. Να νιώσουμε το σώμα που κινείται, που νιώθει, 

που αναπνέει.   
 

Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, δεν χρειάζεται καμία εμπειρία σε 
κίνηση, χορό, διαλογισμό ή γυμναστική! Μαζί θα κινηθούμε, 
θα απολαύσουμε τη μουσική και το ρυθμό, αφήνοντας τα 

λόγια για να εκφραστούμε με το σώμα. 
www.openfloor.org 



ΜΥΡΤΩ ΛΕΓΑΚΗ 

Σπούδασε Oικονομικά και ΜΒΑ στην Αθήνα και τη Βοστώνη και  
δούλεψε για 15 χρόνια ως marketing director στη Νέα Υόρκη, 
το Λονδίνο και την Αθήνα σε υψηλόβαθμες θέσεις μεγάλων 

εταιριών. 
 

To 2010 αναζητώντας έναν τρόπο να αντιμετωπίσει το έντονο 
άγχος σε μια δύσκολη περίοδο στη ζωή της, ήρθε σε επαφή με 
το βουδιστικό διαλογισμό vipassana/insight meditation. Μέσα 
από την πρακτική και εμβαθύνοντας με silent retreats στην 

Ευρώπη και την Ασία βίωσε σύντομα μεγάλες θετικές αλλαγές.  
 

Αλλάζοντας πορεία, εκπαιδεύτηκε στη διδασκαλία mindfulness 
από το Center for Mindfulness της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης, τη διδασκαλία mindfulness 
για παιδιά και εφήβους από τον οργανισμό Mindful Schools 

αλλά και κινητικού διαλογισμού από τον οργανισμό Open Floor 
International.  

 
Ιδρύοντας το κέντρο One Breath | Mindful Living με στόχο τη 

διάδοση τεκμηριωμένων μεθόδων διαλογισμού που 
συμβάλλουν στο να ζούμε πιο συνειδητά, διδάσκει σε ενήλικες, 

εφήβους, παιδιά και οργανισμούς στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό.  



ΔΙΑΜΟΝΗ 



ABELIONA RETREAT CENTER 

Χτισμένη πάνω στο νοητό σταυροδρόμι τριών νομών: Αρκαδίας, 
Ηλείας και Μεσσηνίας, η Αμπελιώνα είναι ένα παραδοσιακό ορεινό 
χωριό περιτριγυρισμένο από δάση καστανιάς και αναρίθμητες 
φυσικές πηγές. Λιθόστρωτα καλντερίμια και παλιά πετρόκτιστα 
σπίτια, κρύβουν εικόνες, ήχους και αρώματα από μια άλλη εποχή.  

 
To Abeliona Retreat Center, σε απόσταση 253 χλμ. από την Αθήνα 
στην Αρκαδία (περίπου 3 ώρες οδικώς) βρίσκεται στην πλαγιά ενός 
βουνού, με θέα στο οροπέδιο, μια περιοχή που από την αρχαιότητα 

θεωρείται χώρος μοναδικής φυσικής ομορφιάς, αλλά και 
πνευματικότητας.  Ένας ευλογημένος τόπος, όπου ο άνθρωπος και η 

φύση βρίσκονται σε αρμονία και ένα μοναδικό περιβάλλον για 
ξεκούραση και αποτοξίνωση. 

 
Όλα τα sessions διαλογισμού θα γίνονται στο εντυπωσιακό Yurt του 

Abeliona Retreat Center, ένας ιδαίτερος ενεργειακά χώρος 
κατασκευασμένος από φυσικά υλικά, τοποθετημένος ψηλά στην 
πλαγιά με θέα τα γύρω δάση, που προσφέρει απομόνωση και 

αίσθηση γαλήνης για την πρακτική μας. Τα Yurt θεωρούνται ιεροί 
χώροι σε πολλές περιοχές της Ασίας, ενώ η πρώτη γραπτή αναφορά 

σε αυτά μας έρχεται από την αρχαία Ελλάδα και τον Ηρόδοτο. 



ABELIONA 
RETREAT CENTER  

 

Στο Abeliona Retreat υπάρχουν 22 ευρύχωρα 
δωμάτια, όλα στο παραδοσιακό στιλ της 
ορεινής Αρκαδίας, εξοπλισμένα με τζάκι.  

 
Το εσωτερικό τους είναι διακοσμημένο με 

παλιά έπιπλα αντίκες και όμορφα υφάσματα 
σε παραδοσιακό ύφος, ενώ δεν λείπουν και οι 
μικρές δόσεις πολυτέλειας που θα σας κάνουν 
να νιώθετε ότι βρίσκεστε στο προσωπικό σας 

καταφύγιο. 
 

Μπορείτε να επιλέξετε για τη διαμονή σας 
ανάμεσα σε 13 Junior Suites (δίκλινες) και 9 

Family Suites (3κλινες). Ενημερώστε μας κατά 
την εγγραφή ποιά επιλογή σας ενδιαφέρει. 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
Παρασκευή 23 Mαρτίου 

Άφιξη το απόγευμα 
Διαλογισμός mindfulness στο Yurt 

Βραδυνό γεύμα 
 

wuw 
Σάββατο 24 Μαρτίου 

Διαλογισμός mindfulness και mindful yoga 
Πρωïνό  

Ελεύθερη ώρα για ξεκούραση ή εξερεύνηση της περιοχής 
Ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα 

Διαλογισμός mindfulness & Open Floor 
Βραδυνό γεύμα 

 
wuw 

Κυριακή 25 Μαρτίου 
Διαλογισμός mindfulness και mindful yoga 

Πρωïνό  
Ελεύθερη ώρα για ξεκούραση ή εξερεύνηση της περιοχής 

Μεσημεριανό γεύμα  
Διαλογισμός 

Aναχώρηση το απόγευμα 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 



ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

Ναός Επικούριου Απόλλωνα 
Μνημείο UNESCO που χτίστηκε τον 5ο 
αιώνα π.Χ. από τον Ικτίνο, από τους 

σπουδαιότερους ναούς της 
αρχιαότητας και μοναδικός ενεργειακός 

χώρος. (15’ με το αυτοκίνητο) 
 

Χωριό Αμπελιώνα, καστανόδασος, 
πηγή Τρίτσελη 

Παραδοσιακό ορεινό χωριό 
περιτριγυρισμένο από δάση καστανιάς 

και αναρίθμητες φυσικές πηγές. 
Λιθόστρωτα καλντερίμια και παλιά 

πετρόκτιστα σπίτια, κρύβουν εικόνες, 
ήχους και αρώματα από μια άλλη εποχή. 

(με τα πόδια από το ξενοδοχείο) 
  

Καταρράκτες Νέδα 
Το φαράγγι της Νέδας είναι ένα 

κρυμμένος, καταπράσινος φυσικός 
παράδεισος ιδανικός για ένα 

αναζωογονητικό περπάτημα μέχρι τους 
εντυπωσιακούς καταρράκτες.  

(40’ με το αυτοκίνητο)  



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 



Κόστος Συμμετοχής 
280€/άτομο (μονόκλινο) 

220€/άτομο (δίκλινο) 
Δυνατότητα διαμονής και σε 3κλινα διαμερίσματα 

 
wuw 

 
Τι Περιλαμβάνει 

2 νύχτες διαμονής στο Abeliona Retreat Center (www.abeliona-retreat.com) 
Πλήρη βιολογική raw vegan detox διατροφή σε όλα τα γεύματα 

Φυτικά αφεψήματα και φρέσκα φρούτα καθόλη τη διάρκεια του retreat 
5 sessions διαλογισμού mindfulness 

1 session κινητικού διαλογισμού Open Floor 
 

Τι Δεν Περιλαμβάνει 
Μεταφορικά | Κόστη εκδρομών στην περιοχή | Ποτά, αναψυκτικά, ροφήματα 

 
wuw 

 
Κράτηση Θέσης 

Απαραίτητη η κράτηση θέσης με προκαταβολή 50% μέχρι 2 Mαρτίου (με δυνατότητα ακύρωσης μέχρι 5 Μαρτίου). Πλήρης 
εξόφληση μέχρι 16 Μαρτίου. Σε περίπτωση ακύρωσης μετά τις 5 Μαρτίου, δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων. 

 
www.crudo.gr | www.onebreath.eu  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 



	   

KΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ 
ΜΕΧΡΙ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 

 
info@onebreath.eu 

6932239027 
 

www.crudo.gr | www.onebreath.eu | 	  


