Wzgórze Agaty
- czyli, dlaczego warto spędzić swój wolny
weekend właśnie tam

Wzgórze Agaty to miejsce odpoczynku, relaksu, wyciszenia, nabrania siły i pozytywnej energii, czujemy
się tam wolni nie tylko mentalnie, ale też fizycznie.
Trudno jest tam złapać zasięg, dlatego w tym miejscu
nie korzystamy z telefonów komórkowych. To doskonała okazja, aby chociaż przez chwilę nie sprawdzać
poczty mailowej, Facebooka, itd., tylko uciec od
świata i odnaleźć siebie. Wzgórze Agaty znajduje
się w miejscowości Chłopków, pomiędzy Frampolem
a Radecznicą. Dom położy jest, tak naprawdę, w polu,
blisko lasu. Miejsce charakteryzuje cisza i spokój.
Miejsce to zostało nazwane Wzgórzem Agaty przez
jej męża, który razem z nią dba o to miejsce.

Jak to się zaczęło?

„Kupiliśmy z mężem dom, a właściwie starą chałupę, z zabudowaniami gospodarczymi: stodołą
i oborą.” - wspomina Agata Migryt,
o której pisaliśmy w poprzednim wydaniu naszego magazynu. „Obecnie, w środku dom jest po remoncie,
są wymienione dachy na wszystkich
budynkach. Do domu dobudowany
jest też pokój” - dodaje. Z domku,
który zajmował powierzchnię ok.
50 m2 , zrobił się dom, który ma
ok. 120 m2 powierzchni użytkowej.
Stylistyka panująca w środku nie
ma w sobie nic z nowoczesności.
Jest tam swojska, przyjazna atmosfera. Każdy, kto odwiedza to
miejsce, nie czuje się jak w 5 gwiazdkowym hotelu, ale jak na wakacjach u dziadków, gdzie można
się odprężyć i odpocząć, poczuć
rodzinne ciepło. Zresetować po trudach pracy. Na poddaszu znajduje
się sypialnia dla 6 osób.
Co Agata oferuje odwiedzającym
Wzgórze Agaty? „Ciszę, spokój,
relaks. Pyszne posiłki, które przygotowuję. No i oczywiście masaże,

tego nie może zabraknąć” - poleca
Agata.
Agata na co
dzień nie mieszka
w tym miejscu, ale
uwielbia tam przebywać. Jest to dla
niej, ale także dla
jej klientek – koleżanek, odskocznia
od codzienności, od
miastowego szumu
i zabiegania.

Plany związane
z Siedliskiem

„Moim marzeniem jest, aby
było to miejsce, gdzie będą organizowane warsztaty, weekendy
z masażami. Chciałabym też wynajmować tę przestrzeń na warsztaty rozwoju duchowego. Planuję
zaadaptować budynki gospodarcze na miejsca noclegowe.
Chciałabym przerobić stodołę na
salę do yogi lub do gimnastyki słowiańskiej. To miejsce powinno się
rozwijać, aby pomagać kobietom
i mężczyznom pozbywać się problemów” - mówi Agata Migryt.

Kto może przyjechać
do Agaty?

Głównie korzystają z tego domu
jej klientki, ale tak naprawdę każdy,
kto potrzebuje ucieczki od wielkiego miasta może odwiedzić
Wzgórze Agaty. „Jeżeli ktoś chce
przyjechać na weekend, to warto, żeby przyjechał w piątek na

obiad lub na
kolację. Wtedy
całą sobotę jest
już u mnie. Wrócić do
domu można w niedzielę po kolacji lub jak komu
pasuje.” Nie jest to typowy
hotel z określonymi godzinami
zameldowania i wymeldowania.
Można tam przyjechać na weekend, ale również na dłużej. Wszystkie sprawy związane z pobytem
Agata ustala z gośćmi indywidualnie.

Wolność w pełnym tego
słowa znaczeniu

Jest to cudowne miejsce, gdzie
nikt nikogo do niczego nie zmusza, gdzie dbamy o duszę i ciało, stosując niesamowity autorski
masaż Agaty (więcej o masażu
w poprzednim wydaniu), ale również jest to dobra baza wypadowa. Okolica obfituje w przepiękne
krajobrazy, górki i pagórki. Uroku
dodają też zielone lasy i wąwozy
lessowe, po których można spacerować i nabrać sił. Dla lubiących
aktywny wypoczynek teren bogaty jest w ścieżki rowerowe i szlaki
turystyczne. Do tego dochodzą
spływy kajakowe, kąpieliska nad
zalewami, np. w Majdanie Sopockim czy w Krasnobrodzie i wędkarstwo rzeczne.
Agata Migryt zaprasza wszystkich chętnych na spędzenie czasu w domu Agaty na Roztoczu. To
doskonałe miejsce wypoczynku, nabrania sił, ucieczki od zakręconego
świata. Wszyscy, którzy odwiedzają
to miejsce, wracają szczęśliwi i pełni
życia. Bądź taki jak oni!

Agata Migryt
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