
WORKOUT ADVENTURE KEMP NA BALI – ZÁŘÍ
2018 s Dominikem Luksem (BA33)

cena 27.990 Kč / osoba

Cena zahrnuje:



 9 x ubytování se snídaní v luxusní vile pěšky od pláže Bingin Beach
 6 x kondiční trénink ve vile s Dominikem Luksem
 Survivor noc strávená na opuštěné pláži 
 Šnorchlování s mantami
 Výlet na ostrov Nusa Penida
 2 Lekce surfingu
 Výlet na vodopády a rýžové terasy
 Transfery z letiště
 Česká delegátka v místě pobytu
 Pojištění CK proti úpadku







WORKOUT ADVENTURE KEMP NA BALI s Dominikem
Luksem

Termín ubytování: 8. 9. – 17. 9. 2018 (9 nocí / 10 dní)

Termín vč. letenek: 7. 9. – 18. 9. 2018

Ubytování v luxusní soukromé vile s privátním bazénem, pěšky od
krásné pláže Bingin Beach.

Cena zahrnuje:

● 9 x ubytování se snídaní v luxusní vile pěšky od pláže Bingin Beach
● 6 x kondiční trénink ve vile s Dominikem Luksem
● Survivor noc strávená na opuštěné pláži 
● Šnorchlování s mantami 
● Výlet na ostrov Nusa Penida
● 2 Lekce surfingu 
● Výlet na vodopády a rýžové terasy 
● Transfery z letiště
● Česká delegátka v místě pobytu
● Pojištění CK proti úpadku

Vhodné pro ženy i muže!

 

POPIS VILY

Krásná vila má 5 klimatizovaných ložnic (3 x dvoulůžková ložnice, 2 x trojlůžková
ložnice), 5 koupelen, nachází se cca 7 minut pěšky od pláže Bingin Beach na
Bukitu, kde jsou ty nejznámější pláže se světlým pískem. Nechybí samozřejmě ani
TV v každém pokoji, wifi, staff na každodenní úklid, možnost zařídit i kuchaře,
řidiče a další.

Ve vile je vše zařízené s citem pro indonéský design. Je zde kompletně vybavená



moderní kuchyně, kabelová TV, klimatizace, snídaně v ceně. V nedaleké blízkosti
je i další pláž Padang Padang nebo chrám Uluwatu a další.

DOMINIK LUKS:

Účastník Robinsonova ostrova, trenér crosstreninku, trenér MMA, kondiční trenér,
rozhodčí MMA a thajského boxu.

Zápasy: v MMA, Thaiboxu, boxu, bjj, závody jak v crossfitu tak strongmanu.



 

 

Check in na ubytování ve vile v den příjezdu od 16 hodin



Check out na ubytování ve vile v den odjezdu do 12 hodin

Za lekce cvičení, jejich vedení, časové rozvržení během pobytu, styl a průběh lekcí je zodpovědný instruktor během

pobytu.

 

Informace, rezervace:
Ing. Eva Martinásková
www.VillasResorts.cz
info@villasresorts.cz
tel. 777497781

http://www.VillasResorts.cz
mailto:info@villasresorts.cz
tel:777497781


Ceník

CENA: 27.990 Kč / osoba / pobyt

Cena zahrnuje:

● 9 x ubytování se snídaní v luxusní vile pěšky od pláže Bingin Beach
● 6 x kondiční trénink ve vile s Dominikem Luksem
● Survivor noc strávená na opuštěné pláži 
● Šnorchlování s mantami
● Výlet na ostrov Nusa Penida
● 2 Lekce surfingu
● Výlet na vodopády a rýžové terasy
● Transfery z letiště
● Česká delegátka v místě pobytu
● Pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje: zpáteční letenky (v případě zájmu Vám letenky zařídíme,
letenky tam a zpět cena cca 20 tis. / osoba), cestovní pojištění včetně pojištění
storna zájezdu ze zdravotních důvodů balíček A60 (plnění do 60 tis.) 910 Kč /
pobyt.

Pro závaznou rezervaci se nyní platí záloha 13.000 Kč / os.

Doplatek 2 měsíce před odjezdem.

Nákup letenek květen 2018.

Minimální počet účastníků je 11 osob.

Informace, rezervace:
Ing. Eva Martinásková
www.VillasResorts.cz
info@villasresorts.cz
tel. 777497781

http://www.VillasResorts.cz
mailto:info@villasresorts.cz
tel:777497781
















Jóga
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