Vegetarijanski hotel in kamp
Veli Iž, Hrvaška

Veli Iž
Mesto Veli Iž, ki je srce otoka, še vedno izžareva izvirni in
tradicionalni ritem otoškega življenja. V središču mesta, ki stoji ob
mirnem zalivu na severozahodni strani otoka Iža, se nahajajo obnovljena
cerkev sv. Petra, kulturni dom, etnografska zbirka ter nekaj avtohtonih
gostiln (konob) in restavracij, trije bari, trgovina, pošta, ambulanta in moderna marina.
Med kulturnimi dogodki je najbolj znana „Iška fešta”, ki izvira še iz časa antike, odvija pa
se vsako leto konec julija. Ob tej priložnosti domačini oblečejo narodne noše in plešejo ter
pojejo stare otoške pesmj in plese. Osrednja svečanost je izbor „Iškega kralja”.
Dandanes je postal izbor „Iške kraljice” eden izmed nepozabnih dogodkov na otoku. Odvija
se v božičnem času - takrat se celo mesto prebudi iz mirnega zimskega spanja ter privošči
številnim gostom zabavo in veselje. Obiskovalci se lahko odločijo sodelovati v edini nočni
smuki na otoku in širše. Noro, kajne?

200

sončnih dni

17.000

skrbno vzgajanih
stebel oljk

Hotel in kamp Korinjak

Namestitev

Hotel Korinjak se nahaja na močni energetski
točki in je prvi hotel na Jadranu, ki je specializiran za holistične, individualne in skupinske
programe za osebni (samo) razvoj uma, telesa
in duše, pod imenom Počitek za dušo.

Dvoposteljne sobe v minimalističnem stilu so
opremljene z elegantnim pohištvom in klimatskimi napravami. Vsaka soba ima balkon s
pogledom na morje.

Hotel stoji v zeleni oazi tišine s pogledom na
morje, s čimer stremi k zadovoljitvi človeške
potrebe po miru, sproščenosti in enostavnosti
brez uteži, ki jih nalagata razkošje in glamur.
Čeprav se hotel nahaja v središču mesta in ob
sami mestni plaži, tukaj ni tipične turistične
gneče niti na vrhuncu poletne sezone.

Enoposteljne sobe so opremljene z veliko
posteljo, pisalno mizo in klimatsko napravo. Vse
sobe gledajo na borov gozdiček, kar omogoča
popoln mir in tišino za kvaliteten počitek.
Kamp se nahaja le nekaj metrov stran od morja, v senci borov in je popolno zatočišče za vse
ljubitelje narave.

Vegetarijanska prehrana
Posebnost hotela in kampa Korinjak je vegetarijanska prehrana (brez mesa, rib in jajc), pripravljena na mediteranski osnovi s svežimi živili. Poskusite nekatere od najboljših vegetarijanskih jedi
pripravljenih v naši kuhinji.
Zajtrk in večerja sta vključena v ceno polpenziona, medtem ko je kosilo na voljo z doplačilom v
dnevnem meniju. Ob doplačilu plačilu lahko naročite tudi raw food jedi, zelenjavni smoothie, Budwig zajtrk ali posebno hrano brez glutena, laktoze, vegansko itn.
Uravnotežena vegetarijanska prehrana je primerna za dolgoletne vegetarijance, za tiste, ki želijo
spremeniti način prehranjevanja in tudi tiste, ki želijo svojemu organizmu privoščiti nekaj časa za
počitek od težke hrane. Pridite po dozo vitalnosti, energije in zdravja!

Projekt “Geopunkturni krogi”
Pred hotelom Korinjak je oktobra l. 2015 postavljena kiparska instalacija slovenskega akademskega
kiparja Marka Pogačnika, ki je posvečena morju, vodi in oceanom. Na enajst stebrov braškega marmorja je Marko Pogačnik in skupina mednarodnih umetnikov vklesala simbole povezane z morjem,
ki ustrezajo oziroma so v raznih vidikih povezani z Jadranom in Planetom.
Simboli definirajo: binarni ritem otokov in morskih kanalov, ki je karakterističen za Dalmacijo, vlogo
Jadrana v Sredozemlju, odnos med ljudmi in delfini, ravnotežje med Pacifikom in Atlantikom, Luno
kot vzrok za plimo in oseko, pa tudi angela Dalmacije. Naslednji simboli so povezani s kvaliteto vode:
simbol posvečen kozmičnim dimenzijam, ki se zrcalijo v vodi, simbol posvečen kreativni sposobnosti vode, in simbol, ki označuje sposobnost vpliva vode na kvaliteto ljubezni.
Ta kiparska postavitev je del večjega projekta “Geopunkturni krogi”, katerega deli so že postavljeni
v Kanadi, v ZDA, v Avstriji, v Sloveniji, na Kanarskih otokih, na Portugalskem, na Češkem ter na Hrvaškem v Zagrebu in na Braču.

napisal Marko Pogačnik l. 2016
Ko sem se lani vozil na delavnico vzdolž otoka Iža, se nisem mogel načuditi. Nad
slemenom otoka je kljub sončnemu dnevu svetila vrsta srebrnih zvezd. Imel sem
občutek, kot da me boginja Iža opozarja, da ne smem spregledati bogastva, do katerega ima otok dostop. Po tednu dni intenzivnega geomantičnega dela na območju
Velega Iža se je pokazalo, da je bogastvo otoka naloženo v več plasteh.
Najprej je treba omeniti, da že sam hotel Korinjak, kjer se odvijajo delavnice, stoji na
kraju, posvečenemu elementarnim bitjem štirih elementov, kar daje kraju prvinsko
moč. Na nasprotni strani zaliva, na hribu Mali Opačac, zasajenem z borovci, najdemo
žarišča elementov na višjem nivoju. V strukture silnih kamnitih nasipov je vgrajeno
nevidno vilinsko mesto. To dvojno žarišče elementarnih bitij dopolnjuje kraj, vzdignjen nad mestom, dandanes označen s cerkvico Sv. Roka. Je eden izmed tistih krajev,
ki omogočajo dostop do paralelnih svetov, ki so dandanes za nas nevidni. Primerjati
se ga da z vrati, ki se odpirajo v različne razsežnosti zemeljskega vesolja. Tako sega
kraj Sv. Roka tudi pod vode Jadrana, kjer je shranjen pravzorec jadranskega prostora. V obliki širne barvite mandale leži globoko pod morjem in oddaja v svet signale
celosti in ravnotežja duše. Navzven se to kaže kot ritmični preplet morja in kristalov
dalmatinskih otokov. Če smo na Ižu, se nahajamo v srčiki jadranskega prostora, v
njegovi sredini. Od tod je pot do naše lastne sredine in do lastnega miru najbližja.

Piramida
Številne skupine priznanih ruskih znanstvenikov so ugotovile, da so piramide zelo napredna tehnologija. Njihovi rezultati namigujejo, da lahko piramidna tehnologija bistveno poboljša naše fizično, mentalno in duhovno zdravje ter pozitivno deluje na okolje. Vse raziskave so pokazale pozitivni
učinek na ekologijo in zdravje obiskovalcev piramide ali tistih, ki uporabljajo tam pripravljene izdelke. Iz vseh teh razlogov smo se odločili zgraditi 14-metrsko piramido na hotelskem zemljišču ter v
njej našim gostom omogočiti meditativno bivanje in zdravilni učinek.
Če še niste, vsekakor morate obiskati našo piramido!
Piramide so pretvorniki in oddajniki energije osnovnega polja. Bivanje v piramidi deluje na molekularni ravni. Vpliva na vsa živa bitja in celo na granitne kamnine. Hrano oplemenjuje in ji podaljšuje rok
uporabnosti. Privlači pozitivne vibracije in jih oddaja v okolico.
Na duhovni ravni je bivanje v piramidi neprecenljivo – pri meditaciji lahko pride do razsvetljenja.

Raspored i sadržaj svih radionica

Razpored in vsebino vseh delavnic poiščite na naši
spletni
strani:
možete
pronaći
na našoj web stranici:
www.korinjak.com/radionice
www.korinjak.com/radionice

Holistični zvok gongov in tibetanskih skled
V hotelu Korinjak se vsakodnevno izvaja nepozabna izkušnja GONG ZVOČNE KOPELI. Tisti, ki tega
nikdar niso poizkusili se sprašujejo: kaj je to, kako deluje, kaj moram jaz delati? Tisti, ki so jo
doživeli vsaj enkrat, se ponovno vračajo. Gong zvočna kopel je nepogrešljiv del bivanja gostov v
hotelu, pa tudi programa Počitek za dušo.

Kaj je GONG zvočna kopel?

Gong kopel je globok in zdravilen zvočni dogodek (60 min.), ki deluje kakor majhna izpraznitev od
gravitacije in materialnega sveta. Rezultat zvočne kopeli je pomladitev človeškega duha in regeneracija fizičnega telesa. Ko je fizično telo popolnoma zdravo, ustvari holistično resonanco. Mišice,
organi in žleze razvijejo dober tonus. Po gonganju nastopi resonančni mir, v katerem glas notranje
tišine postane naš resnični jaz. Med zvočno kopeljo prihaja do umiritve možganskih valov. Vsak naš
del - od celice prek organov do celotnega telesa - ima svoiolastno resonančno frekvenco, s katero
vibrira. Zdravi smo takrat, ko naše celice in vsak del našega telesa deluje v svojem pravem resonančnem stanju.

Kako zgleda GONG zvočna kopel?

Gong zvočna kopel je oblika meditacije v ležečem položaju. Na Vas je samo, da se sprostite na
udobnih spužvah in prepustite holističnem zvoku Gongov, tibetanskih in kristalnih skled ter drugih
resonančnih instrumentov. Oseba ima občutek, da holistični zvok in vibracije gongov, ko prehajajo
skozi telo kot ogromen cunami zvočnih valov, odnašajo strahove ter energetske blokade, travme
in bolezni pa se ublažijo ali celo izbrišejo ... V telo se vlivajo samospoštovanje, mir in univerzalna
ljubezen. V gong zvočni kopeli lahko sodelujejo vsi, ne glede na leta, jezik, vero, barvo kože ali
katerakoli predhodna spoznanja o gongu.

Kako deluje in kako se počutimo po GONG zvočni kopeli?

Med gong kopeljo-meditacijo se um umirja in telesne celice se regenerirajo. Počutimo se kot po nekajurnemu spancu. Gong s svojim zvokom – vibracijo prebija telesne in duševne blokade, obnavlja
telesne celice, umirja, čisti in harmonizira čustva, pomaga pri soočanju z življenjskimi izzivi, povečuje
radost in samospoštovanje, osvobaja od stresa in strahov, blaži in preoblikuje stanja bolezni ter čisti
prostore negativnih energij in identitet. Dogaja se, da zvok gonga ne samo slišimo, temveč ga tudi čutimo znotraj telesa: zvok se dotika naše kože, mišic, kosti in tekočine v telesu, vsakega organa in čuta,
vsakega atoma našega bitja in našega obstoja. Upočasnjuje možganske valove in nas popelje v stanje
zavestnega sanjanja. Rečemo lahko torej, da se boste počutili spočite, sproščene in srečne.

O igralcu na GONG
„Obstaja zgodba, ki pravi, da nihče ne more učiti igranja gonga. Samo gong sam lahko uči. Misliš da
igraš, pravzaprav pa gong igra tebe.“ Don Conreaux
Milena Markovska je certificirana holistična zvočna terapevtka iz Splita - Gong mojstrica, učenka
mednarodnega Gong mojstra Dona Conreauxa (International Center for Holistic Resonance,NY,USA). Mojstra je srečala l. 2004 prav v mestu Veli Iž, v hotelu Korinjak. Takrat se je začelo njeno učenje
in raziskovanje na področju uporabe gongov in tibetanskih skled v zvočni terapiji in njihovih učinkov
na ustvarjanje harmonije v vsakdanjem življenju.
Že leta je del programa POČITEK ZA DUŠO, v hotelu KORINJAK Veli Iž, kjer vsakodnevno izvaja
Gong kopeli, individualne zvočne masaže ter tretmaje s tibetanski skledami in gongi. Je voditeljica
tedenskih seminarjev Z zvokom do celostnega zdravja, lastnica “ Certificate of Achievement Gong
Master Training” Grand Gong mojstra Dona Conreauxa.
Za vse vas, ki vas zvoki Gongov ter tibetanskih in kristalnih skled prevzemajo in se želite tudi sami
preizkusiti v igranju na te božanske instrumente, gospa Milena vsak dan skozi vse leto omogoča
individualni POUK uporabe tibetanskih skled in gongov.
SEDAJ imate PRILOŽNOST obogatiti svoja spoznanja in spremeniti svoj svet, saj NIKOLI NI PREPOZNO ZA ZAČETEK!

Gong je največji proizvajalec resonančnih tonov in največji poznan instrument, ki vpliva na
naše zdravje - fizično, emocionalno, mentalno, duhovno..” (Don Conreaux-gong mojster).

Program Počitek za dušo
Vsakodnevne aktivnosti programa „Počitek za dušo“
(aktivnosti, ki imajo označena doplačila*)

Meditativni sprehod na hrib Korinjak, pozdrav Soncu ob zori (joga sonca)
Pozdrav Soncu se začenja ob zori, z vodenim vzpenjanjem v tišini na hrib Korinjak, kjer se
na 168 m nadmorske višine med meditacijo pričaka sončni vzhod. Na samem vrhu hriba se
prakticira gledanje v Sonce, s čimer se v telo vnaša čista energija.

Jutranja joga, vaje v naravi
Skozi položaje telesa (asane) se boste razgibali, ne da bi se pri tem izčrpali; vaje dihanja (pranayama) bodo prečistile vaše telo in um in vas napolnile z novo vitalnostjo; vodena relaksacija
vam bo pomagala pri tem, da se popolnoma sprostite in vzpostavite stik s samim seboj.

Vodena meditacija
Meditacija je tehnika s pomočjo katere pozornost iz zunanjega sveta obrnemo
proti notranjemu. Kot takšna predstavlja orodje za doseganje miru in ravnovesja.

Zajtrk (samopostrežni)
Seminarji in delavnice *

Kosilo *
Gong kopel * 2 termina dnevno
Izlet s čolnom na otoček Rutnjak *
Delavnice igranja na djemba-bobne *

Večerja (samopostrežna)
Večerni animacijski program: ples, pesem, koncert, poezija, film
Večerne plesne, pevske in glasbene animacije bodo zagotovo prispevale k radostnemu povezovanju, druženju in veselju med vašim Počitkom za dušo. Nasmeh je zdravilo za našo dušo
in del celjenja našega uma, spoznavanje novih ljudi pa odpira naš pogled, misel in srce.
Prepričani smo, da bo dan v hotelu Korinjak prekratek za vse ponujene možnosti in aktivnosti.
Vse spremembe programa, vse novosti in podrobnosti o tedenskih animacijah in delavnicah
poiščite na www.korinjak.com

Orgonska komora in terapija s kisikom
Alternativni način zdravljenja, ki je edinstven na Hrvaškem! Znotraj orgonske komore se ustvarja močno vibracijsko polje, ki celi in obnavlja celice organizma. Tretma traja eno uro in direktno vpliva na
imunski sistem in razpoloženje. Že pri prvem tretmaju se vzpostavlja ravnotežje na energetski, mentalni in duhovni ravni. Pri težjih obolenjih je priporočljiva terapija s petimi zaporednimi tretmaji, da bi
se telo okrepilo in na popolnoma naraven način premagalo bolezen. Terapija s kisikom traja 30 minut
pri čemer se čisti kisik vdihuje v času ležanja v orgonski komori. Kisik hrani možgane in mišice ter pospešuje delovanje srca, bistri um, opravlja detoksikacijo telesa in ga polni z energijo.

Ozonska komora
Tretma je izrazito ugoden, saj spominja na čas preživet v savni , vendar s pridihom aromaterapije. Topla para odpira pore, nato pa se počasi izpusti tudi ozon, s katerim se telo hrani in premaguje bolezni.
Terapija z ozonom traja 30 minut, v tem času pa ozon vzpodbuja proizvodnjo rdečih krvnih telesc, s
čimer omogoča zadrževanje višje koncentracije kisika v krvi še dolgo po zaključku terapije. Direktno
napada viruse, ciljajoč na njihovo “reproduktivno” strukturo. Obenem napada tudi okužene celice, ki
pod bremenom bolezni nimajo tolikšnega antioksidacijskega potenciala, s čimer jih uničuje.

Individualni tretmaji za vašo regeneracijo:
Tui Na masaža
Refleksologija stopal
Parcialna (delna) masaža hrbta
Shiatsu tretmaji
Ayurvedske konzultacije
Našim gostom je na razpolago čaj, pripravljen iz sveže nabranih
zelišč z otoka Iža. Odličen detox in prava osvežitev.

Snack bar
V sklopu hotela, na sami obali morja se nahaja Snack bar v katerem nudijo osvežilne pijače in tople
napitke čez cel dan. Razen pijač so na voljo tudi enostavne jedi, za razhladitev v času visokih temperatur pa je tu vsem najljubša sladica – sladoled ali eden izmed norih poletnih koktejlov.

Rutnjak
S hotelsko barko je vsak dan omogočen prevoz
na bližnji robinzonski, nenaseljen otoček Rutnjak. Če želite uživati v samoti in miru, se kopati v
kristalno čistem morju, lahko tudi kot nudisti, je to
pravo mesto za Vas. Tako blizu, a tako velika razlika, daleč stran od turističnih gneč s prednostjo
bujne vegetacije in skritih plaž.

Delfini
Enkrat tedensko je organiziran celodnevni izlet ob
samem svitanju zore. Gremo z barko na izlet okrog
otoka Iž. Prekrasen sončni vzhod na morju, ob
zvoku šumenja valov in galebjem spevu, vam bo dal
občutek svobode in umirjenosti. Videti otok Iž z morja
je pravi užitek, naleteti na dobre delfine, ki prebivajo v
Zadarskem arhipelagu pa je posebno in nepozabno
doživetje. Nasmeh in sreča, ki jih pri nas izzovejo ta
prečudovita bitja, bosta ostala še dolgo v Vas.

Obisk etnografske zbirke
Enkrat tedensko je v popoldanskem terminu organiziran obisk etnografske zbirke Velega Iža,
ki verodostojno prikazuje način življenja starih
otočanov. Zbirka vsebuje narodne noše, vaški
hišni inventar, nakit in predmete iz vsakodnevne
uporabe starih otočanov. Spoznali boste tradicijo
Iške keramike, prav tako pa tudi vse posebnosti
življenja na otoku v ne tako davni preteklosti.

Cene bivanja, doplačila in termine preverite na spletni strani www.korinjak.com/cenik

Doplačila
•
•
•
•

kosilo je mogoče doplačati po dnevnem meniju
doplačilo za hišne ljubljenčke
najem šotora z opremo
posebna prehrana mogoča z doplačilom ( veganska, brez glutena, laktoze ) – dogovor na recepciji

Popusti
• otroci do 3 let: gratis
• otroci 3 - 8 let: popust 70% na redno ceno
• otroci 8 - 12 let: popust 50% na redno ceno

Turistična taksa ni vračunana v ceno namestitve,
plača se na osebo na dan:
• osebe starejše od 18 let po ceniku za tekoče leto
• osebe od 12 do 18 letom starosti plačajo 50% zneska turistične takse
• osebe mlajše od 12 let ne plačajo turistične takse
Prosimo Vas, da vsa povpraševanja za rezervacijo bivanja posredujete preko elektronske pošte ali pa jih
pošljete neposredno preko naše spletne strani. Dobrodošli !!!
Rezervacije in informacije:
reception@korinjak.com
00 385 95 3720 024
00 385 23 277 064
Vlahov d.o.o. Baštijanova 9, Rijeka, Hrvaška IBAN: HR6523400091117014005

Swift: PBZGHR2X

Lokacija
Na otok Iž je mogoče priti z ladjo, katamaranom in trajektom. Ladja agencije G&V line
in katamaran agencije Jadrolinija z odhodom
iz mestnega pristanišča, ki se nahaja v centru
mesta Zadar, priplujeta v pristanišče Veli Iž, ki
je od hotela in kampa Korinjak oddaljen le
nekaj minut. Za vse goste je organiziran brezplačen prevoz prtljage.
Trajekt agencije Jadrolinija z odhodom iz trajektnega pristanišča Gaženica, pristaja na
otoku Ižu v pristanišču Bršanj, ki je od hotela in
kampa Korinjak oddaljeno za 15 minut vožnje. Potrebno je priti z lastnim prevozom saj hotel ne organizira transporta med pristaniščem
Bršanj in mestom Veli Iž.
Agencija Jadrolinija Zadar
Tel.+385(0)23-254-800
www.jadrolinija.hr
Za prevoz vozil s trajektom je obvezen nakup povratne karte ON LINE preko strani Agencije Jadrolinija www.jadrolinija.hr
tel: +385 (0)23 666 100
Agencija GV line
Tel. +385 (0)23 250 733
www.gv-zadar.hr
Autobusni kolodvor Zagreb
Tel. +385 (0)60 313 333
Tel. +385 (0)72 500 400
Autobusni kolodvor Zadar
Tel. +385 (0)60 305 305
Parking u Zadru – Obale i lučice d.o.o.
Tel. +385 (0)23 213 035
www.oil.hr
Zračna luka Zadar
Tel. 060 355 355 – iz nacionalne mreže
Tel. +385 (0)23 205 917 – za klice iz inozemstva
www.zadar-airport.hr

Poiščite svoj počitek za dušo!
Hotel in kamp Korinjak, Veli Iž

Mob: 00 385 95 3720 024 velja vse leto
Tel.: 00 385 23 277 064 velja od 01.05.-30.09.
E-mail: reception@korinjak.com
Facebook: Korinjak – vegetarian hotel and camp
Instagram: hotel_korinjak
web: www.korinjak.com

