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ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI 
CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES

 

 
RETIR SANADOR I 

ESPIRITUAL AMB EL MIRALL 
DE MONTSERRAT 

amb Xela Lozano 
per a grups entre 6 i 11 persones 

Divendres 

A la tarda, trobada a la nostra casa rural, exclusiva per a nosaltres per romandre-hi el cap de 
setmana, ubicats en aquest insòlit lloc a Castellbell i el Vilar, concretament a El Vilar. (Cada 
persona haurà d’arribar-hi amb el seu propi mitjà de transport). En arribar a la nostra Casa de 
Turisme Rural "Mas del Puig", ens dirigirem als diferents apartaments, compartint entre 
nosaltres l'allotjament, per deixar les nostres pertinences. Ens reunirem per tenir un primer 
contacte entre nosaltres i presentar-nos, mentre prenem un "Coffe-Break". Farem una 
meditació conjunta i així enfocarem les nostres energies per tenir un CAP DE SETMANA 
MÀGIC. A l'hora prevista, soparem i sortirem a contemplar la nit. Allotjament. 

    

Dissabte 

Prendrem el nostre esmorzar bufet. Començarem la jornada amb retrobaments amb la 
natura i dedicarem el dia a realitzar el taller d’espiritualitat i sanació. També realitzarem 
canalitzacions amb energia Reiki, meditació per a ascendir la kindakini i elevar la 
consciència. Immersos en la muntanya sagrada de Montserrat. Ens traslladarem amb els 
nostres propis vehicles fins agafar el tren cremallera que ens encaminarà a Montserrat. 
Caminarem pel seu entorn màgic i ens dirigirem cap a la Santa Cova. Allà realitzarem una 
cerimònia de reconeixement de la Deesa interna i apoderament amb l’energia femenina. Ens 
submergirem en els misteris i entorns màgics d’aquest lloc. 
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Avui dinarem de pícnic en plena natura. Continuarem submergint-nos en llocs enèrgicament 
especials i acabarem visitant el Monestir de la Verge Negra, Patrona de Catalunya, Nostra 
Senyora de Montserrat. A l'hora prevista, tornarem amb el tren cremallera i els nostres 
vehicles particulars a la nostra casa rural. Ens reunirem a la "Sala-Menjador Antic Femer", per 
a realitzar el nostre sopar comú. Així podrem realitzar el nostre cercle de germanor per 
compartir les experiències viscudes durant la jornada. Allotjament. 

    

Diumenge 

A trenc d’alba i envoltats de bona energia, sortirem a saludar el sol amb una meditació 
dirigida. Més tard, el nostre esmorzar bufet. Aquest matí realitzarem un curs d’Àngels i 
Mestres ascendits de la Germandat Blanca. Després d'aquest magnífic curs i la posterior 
tertúlia, donarem per finalitzat aquest cap de setmana de Retir Sanador i Espiritual. Estem 
convençuts que haurà estat un CAP DE SETMANA INOBLIDABLE per a tots nosaltres. 

NOTES: 
S’aconsella portar roba lleugera i còmoda, per a les meditacions, reiki i cursos. 
S’aconsella portar roba de muntanya, així com sabatilles o botes per caminar còmodes. 

Organització del retir 

Sra. Xela Lozano 
maestraxelalozano@gmail.com 
tel. 631 555 910     

RETIR ESPIRITUAL EXCLUSIU, IMPARTIT I ACOMPANYAT DURANT TOT EL CAP DE SETMANA 
PER LA MESTRA XELA LOZANO.  

PROGRAMA FET A MIDA PER A GRUPS
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Organització tècnica del viatge 

Sra. Dolors Parra - Baraka Club de Viatges 
www.baraka.cat - reserves@baraka.cat 
tel. 93 784 56 00
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DESPESES DE CANCEL·LACIÓ 

A partir del pagament de la reserva: 

De 30 a 15 dies abans de la data de sortida = 25% 
De 14 a 8 dies abans de la data de sortida = 15% 
A partir de 7 dies abans de la data de sortida = 100%

RESERVA: 
PER REALITZAR LA RESERVA S’HAURÀ D’EFECTUAR UN DIPÒSIT DEL 40% per persona DEL TOTAL DEL 
VIATGE, EN LES DATES PACTADES PER AL GRUP. 

CALDRÀ INDICAR EL NOM COMPLET DE LA PERSONA O PERSONES INSCRITES, DNI I UN TELÈFON DE 
CONTACTE, I FER L’INGRÉS AL COMPTE DE BARAKA CLUB DE VIATGES INDICANT COM A REFERÈNCIA 
“TROBADA ESPIRITUAL AMB EL MIRALL DE MONTSERRAT”:  

BANC SABADELL ES62 0081 0016 11 0002275536  

NOTA. LA RESERVA DE PLAÇA ES CONSIDERARÀ CONFIRMADA UN COP FORMALITZAT EL 
PAGAMENT.

Programa a mida per a grups! 

Places limitades entre 6 i 11 persones. 

El viatge inclou: 
Acompanyament exclusiu, cursos, meditacions, taller 
d'espiritualitat, canalització amb energia Reiki, curs 
d'Àngels i Mestres ascendits. Impartits per la 
coaching espiritual humana Xela Lozano, 
(Canalitzadora, Clarivident, Medium, Tarot, Reiki usui, 
karuna i egipci, Terapia regresiva) 
Acompanyament d'una persona responsable de 
Baraka Club de Viatges 
Allotjament, esmorzar i sopars a MAS DEL PUIG 
(Castellbell i el Vilar) 
Dinar tipus pícnic el dissabte 17/02/2018. 
Aigua, vi DO Pla del Bages, cafè i infusions. 
Taxa turística obligatòria. 

Tipus d'allotjament: 
APARTAMENT DEL MIRADOR 
6 persones en 3 habitacions dobles amb bany inclòs 
en cada habitació 
APARTAMENT DEL FORN DEL PA 
5 persones en 2 habitacions dobles amb bany inclòs 
en cada habitació 
Excursió de dia complet a Montserrat 
Desplaçament a Monistrol de Montserrat amb cotxe 
propi i pujada a Montserrat amb el Cremallera. 
Anada i tornada. 
Assegurança obligatòria d'assistència en viatge. 

El viatge no inclou 
Refrescos, begudes no estan incloses en els àpats. 
Extres a la casa rural, com bugaderia, telèfon o altres 
no mencionats en el preu inclou. 
Tot el que no s'especifica en el preu inclou.

ORGANITZACIÓ DEL RETIR 
Sra. Xela Lozano 
maestraxelalozano@gmail.com   
tel. 631 555 910

ORGANITZACIÓ TÈCNICA 
Baraka Club de Viatges 
www.baraka.cat  
reserves@baraka.cat 
tel. 93 343 52 00 - 93 784 56 00
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