
Cape Sounio  
Autumn’s  

Sun Retreat
Φθινοπωρινή Ευεξία  

στο Grecotel Cape Sounio
21 – 23 Οκτωβρίου 2016 

Αναζωογονήστε Σώμα και Πνεύμα 
Με φόντο το Ακρωτήρι Του Μύθου 67o χλμ Αθηνών-Σουνίου

Η τριήμερη εμπειρία περιλαμβάνει:

•  διαμονή σε μπανγκαλόου (δύο διανυκτερεύσεις)

•  πλήρη διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό γεύμα)

•  πλήρες πρόγραμμα θεραπευτικών τεχνικών για το σώμα & το πνεύμα 

• ειδική έκπτωση σε συγκεκριμένες θεραπείες Spa



Ένας τόπος που ξεχειλίζει ενέργεια. Δύο εμπνευσμένοι και έμπειροι δάσκαλοι, η Αποστολία Παπαδαμάκη 
και ο Αλέξανδρος Surya Deva. Τέσσερις μοναδικές τεχνικές που ισορροπούν σώμα και πνεύμα. Σαράντα 
- οκτώ ώρες ολιστικής ευεξίας.

Σε μια από τις ωραιότερες εποχές του χρόνου όπου φύση και θάλασσα γλυκαίνουν από τον φθινοπωρινό 
ήλιο και τα πάντα γύρω ηρεμούν, το Grecotel Cape Sounio σας προσκαλεί σε ένα διήμερο απόλυτης 
αναζωογόνησης. Αρχαίες πρακτικές ευζωίας, συναντούν την ενεργειακή δύναμη του τόπου, και 
δημιουργούν μια σπάνια εμπειρία για όλους, που επιδρά καταλυτικά σε σώμα και πνεύμα. Όλα, με φόντο 
τον επιβλητικό ναό του Ποσειδώνα.

ΙστΟρΙεσ ΦθΙνΟπωρΙνΗσ ευεξΙασ: πακετα καΙ κΟστΟσ
Διαμονή σε μπανγκαλόου με θέα τη θάλασσα, δυνατότητα half/ full day συμμετοχής στο πρόγραμμα 
ευεξίας, πλήρης διατροφή, ειδικές εκπτώσεις σε συγκεκριμένες θεραπείες του Cape Sounio Elixir Spa – 
και φυσικά ένα πλήρες πρόγραμμα ολιστικών τεχνικών που θα σας προσφέρουν ισορροπία σώματος και 
πνεύματος. Σχεδιασμένα αποκλειστικά για εσάς και τις ανάγκες σας, τα πακέτα φθινοπωρινής ευεξίας του 
Grecotel Cape Sounio, θα σας χαρίσουν πολύτιμες στιγμές χαλάρωσης, με τη σφραγίδα της μοναδικής 
φιλοξενίας Grecotel. Ανακαλύψτε τα!

ΦθΙνΟπωρΙνΗ ευεξΙα στΟ CAPE SOUNIO (Πακέτο 3 ημερών)

Εμπειρία Κόστος

•  συμμετοχή σε πλήρες πρόγραμμα θεραπευτικών τεχνικών για το σώμα & το πνεύμα 

•  διαμονή για 2 νύχτες σε μπανγκαλόου με θέα το Ναό του Ποσειδώνα 

•     πλήρης διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό γεύμα)ειδική έκπτωση σε 
συγκεκριμένες θεραπείες Spa

1 άτομο: 300€ 

2 άτομα: 600€

ΦθΙνΟπωρΙνΗ ευεξΙα στΟ CAPE SOUNIO (Πακέτο 3 ημερών)

ΦθΙνΟπωρΙνΗ ευεξΙα στΟ CAPE SOUNIO (Δυνατότητα συμμετοχής έως 1 ημέρα) Κόστος

Ημέρα Εμπειρία Κόστος

Παρασκευή, 21/ 10

•  half day συμμετοχή σε πρόγραμμα ολιστικών 
θεραπειών σώματος & πνεύματος

• δείπνο  

70€ το άτομο

Σάββατο, 22/ 10

•  full day συμμετοχή σε πρόγραμμα ολιστικών 
θεραπευτικών τεχνικών σώματος & πνεύματος

• πλήρης διατροφή 

•  ειδικές εκπτώσεις σε συγκεκριμένες θεραπείες του 
Cape Sounio Elixir Spa

150€ το άτομο

Κυριακή, 23/ 10

•  half day συμμετοχή σε πρόγραμμα ολιστικών 
θεραπευτικών τεχνικών σώματος & πνεύματος

•  πρωινό & μεσημεριανό γεύμα 

•  ειδικές εκπτώσεις σε συγκεκριμένες θεραπείες του 
Cape Sounio Elixir Spa

100€ το άτομο

Εμπειρία

• συμμετοχή σε πλήρες πρόγραμμα θεραπευτικών τεχνικών για το σώμα & το πνεύμα 

• διαμονή για 2 νύχτες σε μπανγκαλόου με θέα το Ναό του Ποσειδώνα 

• πλήρης διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό γεύμα)

• ειδική έκπτωση σε συγκεκριμένες θεραπείες Spa

1 άτομο: 300€

2 άτομα: 600€



το πρόγραμμα*
Ημέρα 1: παρασκευή, 21/10

15.00:  Άφιξη

18.00 - 19.15:   KUNDALINI MEDITATION με τον Αλέξανδρο Surya Deva (στη γυάλινη αίθουσα δίπλα στο 
Cape Sounio Elixir Spa) 

19.15 - 19.30:  Χυμός/ Ποτό (για χορτοφάγους)

19.30 - 21.00:  FLOATING BODY με την Αποστολία Παπαδαμάκη (Cape Sounio Elixir Spa)

21.30:  Δείπνο

Ημέρα 2: σάββατο, 22/10 

08.30 - 09.30:   HATHA YOGA & PRANAYAMA με τον Αλέξανδρο Surya Deva (η αίθουσα θα ανακοινωθεί)

09.30 - 10.30:  IMPULSE DANCE (Cape Sounio Elixir Spa)

10.30 - 11.30:  Πρωινό 

11.30 - 12.30:  Ελεύθερος χρόνος

12.30 - 13.30:  Garden Tour and Meditation με την Αποστολία και τον Σήφη.

13.30 - 17.00:  Μεσημεριανό γεύμα & Ελεύθερος χρόνος 

17.00 - 18.15:   KUNDALINI MEDITATION με τον Αλέξανδρο Surya Deva (Cape Sounio Elixir Spa)

18.30 - 19.45:  FLOATING BODY με την Αποστολία Παπαδαμάκη (Cape Sounio Elixir Spa)

20.30:  Δείπνο 

Ημέρα 3: κυριακή, 23/10 

08.30 - 10.00:  HATHA YOGA NIDRA με τον Αλέξανδρο Surya Deva (Cape Sounio Elixir Spa)

10.00 - 11.00:  Πρωινό 

11.00 - 12.00:  Ελεύθερος χρόνος

12.00 - 14.00:  FLOATING BODY με την Αποστολία Παπαδαμάκη 

14.00 - 15.00:  Μεσημεριανό γεύμα

*Σε παρένθεση αναγράφονται οι χώροι που θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα



FLOATING BODY
Εκμεταλλευόμενη την απουσία βαρύτητας που συνοδεύει την 
εμπειρία του σώματος στο νερό, η ολιστική αυτή θεραπευτική 
τεχνική πραγματοποιείται στην επιφάνειά του, με τους 
συμμετέχοντες χωρισμένους σε ζευγάρια και κύριο στόχο την 
βαθιά χαλάρωση. Η πρακτική απευθύνεται σε συμμετέχοντες 
ηλικίας 12-80 ετών και αποτελεί ιδανική εμπειρία για 
ζευγάρια, οικογένειες και εγκύους σε οποιοδήποτε φάση της 
εγκυμοσύνης τους.

HATHA YOGA
Γνωστή ως η γιόγκα που ενώνει τα ζεύγη των αντιθέτων 
(ha=ήλιος, tha=σελήνη) η hatha yoga αποτελεί τη γιόγκα της 
εναρμόνισης, καθώς η μακρά της παράδοση διδάσκει πως 
σώμα και αναπνοή βρίσκονται σε απόλυτη σύνδεση με το νου 
και την συναισθηματική μας κατάσταση. Μια σύνδεση που 
βοηθά σημαντικά στην ανάπτυξη της συγκέντρωσης σε όλες 
τις εκφάνσεις της σύγχρονης ζωής.

PULSE –IMPULSE DANCE
Έχοντας στον πυρήνα της τον χορό και τον τρόπο που 
βιώνεται ο παλμός μέσω αυτού, η συγκεκριμένη πρακτική 
στοχεύει στην απόλυτη χαλάρωση, μέσα από τη μετατόπιση 
του παλμού σε διαφορετικά τμήματα του σώματος και 
τη συνοδεία ειδικά επιλεγμένης μουσικής. Η πρακτική 
απευθύνεται σε συμμετέχοντες ηλικίας 12 – 70 ετών. 

KUNDALINI YOGA
Αποτελεί μια από τις αρχαιότερες τεχνικές γιόγκα. Με κάθε σειρά 

ασκήσεών της (kriyas) να συνδέεται με συγκεκριμένη αναπνοή, στόχος της 

κουνταλίνι γιόγκα είναι η απελευθέρωση ενέργειας από τα κατώτερα κέντρα 

του σώματος. Κατάλληλη για όσους επιθυμούν, εκτός από σωματική ευεξία, 

και πνευματική ανύψωση. Το μάθημα περιλαμβάνει, ασκήσεις κουνταλίνι 

γιόγκα, διαλογισμού, μάντρας, πραναγιάμα και διάφορα μούντρας ενώ για 

την παρακολούθησή του συνίστανται λευκά ή ανοιχτόχρωμα ρούχα. 

Αποστολία Παπαδαμάκη
Η Αποστολία Παπαδαμάκη είναι διεθνώς αναγνωρισμένη 
χορογράφος και performer. Έχει μελετήσει τεχνικές σύγχρονου 
χορού, αυτοσχεδιασμού και contact improvisation στη Νέα Υόρκη, 
στο πλευρό εξαιρετικά σημαντικών προσωπικοτήτων του χώρου και 
έχει διατελέσει καλλιτεχνική διευθύντρια της Sine qua non dance 
co (έως το 2001) και της ομάδας Quasi Stellar dance co (από το 
2002 έως σήμερα). Έπειτα από μια ιδιαίτερα σημαντική εικοσαετή 
διαδρομή στη χορογραφία για θέατρο, όπερα και κινηματογράφο 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ίδρυσε τη Βιωματική Ανατομία, μία 
ολιστική μέθοδο προσέγγισης του σώματος που επεκτείνεται στο 
Pulse Impulse Dance και στο  Floating Body. Στις μεθόδους της δεν 
υπάρχουν περιορισμοί ηλικίας, σωματικής κατασκευής, εθνικότητας, 
κοινωνικής προέλευσης. 

Αλέξανδρος Surya Deva
Ο Αλέξανδρος Surya Deva είναι δάσκαλος γιόγκα από το 1999 και ο 
άνθρωπος που εισήγαγε και ενσωμάτωσε την τέχνη του Gong & της 
Ηχοθεραπείας στη φιλοσοφία της γιόγκα στην Ελλάδα. Μαθήτευσε 
για 8 χρόνια κοντά στους δασκάλους Maha Guru Puk Wayan & 
Maha Guru Puk Katut στο Bali όπου έμαθε την τέχνη της Hatha, 
της Kundalini yoga & της Κρυσταλλοθεραπείας. To 2003 ίδρυσε το 
«Surya Bali Yoga Gong Spirit School» στην Αργυρούπολη. Συνέχισε 
την μαθητεία του στην Ελλάδα στο σύστημα της Satyanada Yoga μέσω 
του Swami Sevaratna και έκανε κρίγια γιόγκα στο ομακόειο Αθηνών. 
Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Ashtanga & Iyegar γιόγκα. Είναι 
κάτοχος του Teacher Training Level 1 της Kundalini Yoga με την 
μέθοδο του Yogi Bajan (2008) και του Level 2 (2015). Παράλληλα 
ασκεί την μέθοδο ρεφλεξολογίας Sat Guru Charan του Yogi Bajan.

Βιογραφικά δασκάλων


