
	  

Dekurhelgi	  Pjattrófanna	  
Hótel	  Flúðum,	  laugardaginn	  15	  október	  
	  
Á	  síðasta	  ári	  héldum	  við	  Pjattrófur	  dásamlega	  dekurhelgi	  fyrir	  konur	  á	  Hótel	  Flúðum.	  Nú	  
endurtökum	  við	  leikinn	  og	  dagurinn	  sem	  varð	  fyrir	  valinu	  er	  laugardagurinn	  15.	  október.	  
	  

	  
DAGSKRÁ	  
	  

10:00-‐13:00	  

MÆTING	  &	  BRUNCH	  
Við	  mætingu	  á	  Hótel	  Flúðir	  færðu	  dásamlegar	  Pjattrófugjafir,	  krem	  og	  snyrtivörur	  frá	  
velunnurum	  Pjattrófanna.	  	  
Svo	  er	  það	  girnilegur	  brunch	  að	  hætti	  Pjattrófa:	  Ferskur	  appelsínusafi,	  kaffi,	  mjúk	  croissants,	  
ristað	  brauð,	  jógúrt,	  smoothies,	  eggjahræra,	  skinka,	  lax	  og	  ávextir.	  
	  

13:00-‐14:00	  
FÖTIN	  SKAPA	  KONUNA	  
Pjattrófurnar	  

- Hvaða	  klæðnaður	  hentar	  mínum	  vexti?	  
- Hvernig	  get	  ég	  verið	  flott	  án	  fyrirhafnar?	  
- Hvað	  verður	  ‘inn’	  í	  vetur?	  
Pjattrófurnar	  kunna	  sitt	  fag	  þegar	  kemur	  að	  klæðaburði.	  Díana	  
Bjarnadóttir	  starfaði	  sem	  stílisti	  hjá	  Gucci	  og	  Armani	  í	  London	  og	  var	  
jafnframt	  verslunarstjóri	  í	  Selected	  Smáralind.	  Vala	  Árnadóttir	  
hönnunartæknir	  hefur	  verið	  ráðgjafi	  íslenskra	  fatahönnuða	  t.d.	  Eygló,	  E-‐
Label	  og	  Bóasar	  með	  8045.	  
	  
14:00-‐15:00	  
BLÓMSTRAÐU	  OG	  NJÓTTU	  ÞÍN	  Í	  ORKUFLÆÐINU!	  
Jóna	  Björg	  Sætran	  

Jóna	  Björg	  Sætran	  er	  menntunarfræðingur,	  markþjálfi,	  Feng	  Shui	  ráðgjafi	  
og	  stofnandi	  Námstækni	  ehf.	  	  Á	  þessum	  skemmtilega	  fyrirlestri	  fjallar	  Jóna	  
Björg	  um	  hvernig	  við	  getum	  staldrað	  við	  í	  annríki	  dagsins	  til	  að	  hlúa	  að	  
okkur	  sjálfum.	  	  Allt	  er	  orka,	  jafnt	  innra	  með	  okkur	  sem	  í	  umhverfinu.	  	  
Það	  hvernig	  okkur	  líður	  getur	  haft	  mikil	  áhrif	  á	  allt	  sem	  við	  gerum	  -‐	  en	  
getur	  líka	  stjórnað	  því	  hvað	  við	  látum	  ógert.	  
Velgengni	  byggir	  á	  vellíðan,	  við	  þurfum	  að	  vinna	  að	  okkar	  eigin	  
markmiðum,	  gera	  það	  sem	  stendur	  hjarta	  okkar	  næst.	  Sýna	  sjálfum	  okkur	  
virðingu	  og	  væntumþykju.	  	  
Jóna	  Björg	  kemur	  líka	  inn	  á	  Feng	  Shui	  fræðin	  um	  það	  hvernig	  við	  getum	  
nýtt	  orkuflæðið	  betur	  heima	  hjá	  okkur	  og	  fjallar	  þá	  sérstaklega	  um	  
orkuflæðið	  í	  svefnherberginu.	  	  
Þetta	  verður	  vel	  pakkaður	  fyrirlestur	  og	  um	  að	  gera	  að	  hafa	  með	  sér	  glósubók	  og	  penna	  –	  þú	  
vilt	  ekki	  missa	  af	  þessu!	  



15:00-‐16:00	  

FÖRÐUN	  OG	  UMHIRÐA	  HÚÐAR	  
Snyrtifræðingar	  frá	  CHANEL	  &	  GUERLAIN	  

Snyrtifræðingar	  frá	  Chanel	  og	  Guerlain	  kenna	  okkur	  réttu	  aðferðirnar	  við	  umhirðu	  
húðarinnar	  og	  förðun.	  
- Hvernig	  á	  ég	  að	  hreinsa/hirða	  húðina?	  
- Hvaða	  litir	  henta	  mér?	  	  
- Hvernig	  meik	  á	  ég	  að	  velja?	  
- Hvaða	  förðunar	  ’trend´verða	  í	  gangi	  í	  haust?	  
…og	  sitthvað	  fleira.	  	  

	  
16:00-‐20:00	  
SLÖKUN,	  SNYRTING,	  NUDD	  OG	  SPÁÐ	  Í	  SPILIN	  	  
Snyrtifræðingar,	  nuddarar	  og	  spámiðlar	  verða	  með	  okkur	  á	  Flúðum	  og	  ef	  þið	  hafið	  ekki	  
bókað	  tíma	  með	  þeim	  við	  pöntun,	  borgar	  sig	  að	  gera	  það	  strax	  við	  komu.	  Þau	  verða	  á	  
staðnum	  frá	  kl.	  15:00	  og	  taka	  hóflega	  þóknun	  fyrir	  (3-‐4.000	  kr.)	  
Þarna	  eru	  líka	  heitir	  pottar	  í	  dásamlegu	  umhverfinu,	  opin	  eldur	  og	  stuðlaberg,	  örvandi	  og	  
slakandi	  olíur	  í	  pottunum...	  algjör	  sæla!	  
	  
20:00	  
KVÖLDVERÐUR	  
Helstu	  listakvenkokkar	  landsins	  sjá	  um	  matseðilinn	  en	  kokkarnir	  á	  Flúðum	  töfra	  fram…	  

	  

Forrétt	  frá	  SOLLU	  Á	  GLÓ	  

Canneloni	  kúrbítsdraumur	  (hráfæði). 
	  

Aðalrétt	  frá	  HREFNU	  SÆTRAN	  
Lamaprime	  og	  lambaskankar	  með	  sætkartöflu	  krókettum,	  rjómasoðnu	  hvítkáli	  og	  steiktum	  

Flúða	  sveppum.	  

	  
Eftirrétt	  frá	  RIKKU	  

Tarte	  Tatin,	  frönsk	  eplaterta	  með	  þeyttum	  rjóma.	  
	  

	  
SUNNUDAGURINN	  16.	  OKTÓBER	  
Morgunmatur	  og	  hressandi	  gönguferð	  í	  sveitinni	  ef	  þið	  eruð	  stemmdar	  fyrir	  það,	  nú	  eða	  
potturinn	  aftur	  og	  svo	  heim	  upp	  úr	  hádegi.	  
	  

	  
Verð	  aðeins	  kr.	  24.990	  m.v.	  tvær	  í	  herbergi	  (aukanótt	  á	  föstudeginum	  kostar	  kr.	  6.400)	  
Innifalið	  :	  Gisting	  í	  tveggja	  manna	  herbergi,	  gjafapakki,	  brunch,	  kvöldverður	  og	  
morgunverður,	  fyrirlestrar	  og	  fræðsla	  ásamt	  heitum	  pottum.	  
	  

ATH!	  	  Hægt	  er	  að	  fá	  uppáskrifað	  að	  þú	  hafir	  sótt	  fyrirlestur	  í	  markþjálfun	  og	  sjálfseflingu	  og	  þar	  með	  
fæst	  endurgreiðsla	  frá	  mörgum	  stéttarfélögum.	  

Pantaðu	  með	  því	  að	  senda	  nöfn	  og	  símanúmer	  þátttakenda	  á	  pjattrofurnar@pjattrofurnar.is	  
og	  hvort	  þið	  hafið	  áhuga	  á	  nuddi,	  litun	  og	  plokkun	  eða	  samtali	  við	  spámiðil.	  Einnig	  er	  gott	  að	  
nefna	  sérþarfir	  varðandi	  mat,	  ef	  einhverjar	  eru,	  t.d.	  ofnæmi	  eða	  ef	  þú	  ert	  grænmetisæta.	  	  	  

	  
Bókaðu	  strax	  svo	  þú	  fáir	  pláss	  -‐	  hlökkum	  til	  að	  sjá	  ykkur	  og	  eiga	  frábæra	  helgi	  saman!	  



Pjattrófurnar	  


