
JÓGA POBYT NA SANTORINI – ZÁŘÍ 2019 s
Veronikou Carmanovou

cena 22.000 Kč / osoba

Cena zahrnuje:
 ubytování na 11 nocí se snídaní
 jóga lekce
 pojištění CK proti úpadku



Jak si představujete ideální dovolenou?

Jako pobyt na nádherném romantickém ostrově, kdy se každý den ráno probudíte
a při ranních paprscích slunce protáhnete své tělo, dáte si skvělou snídani z
čerstvých surovin a vydáte se prozkoumávat místní pláže nebo krásná zákoutí a
městečka, která ostrov nabízí?

Pak je tento pobyt vhodný právě pro Vás!

CO VÁS ČEKÁ?

● ubytování v jedinečném tradičním kykladském stylu tzv. jeskyněk – každý pokoj
má vlastní a unikátní design!

● ubytování v 5x dvoulůžkovém nebo 1x třílůžkovém pokoji
● bufetová kontinentální snídaně v ceně
● pobyt v krásném boutique hostelu na Santorini s venkovním bazénem
● jógový program s lektorkou Veronikou Carmanovou z pražského studia Karma

Yoga
● cvičení jógy přímo v místě ubytování
● Wi-Fi připojení
● možnost pronájmu plážových osušek, fénu nebo trezoru
● možnost zapůjčení aut nebo skútrů
● recepce s možností zajištění výletů po okolí (Firo, Oia a další)

PRO KOHO JE POBYT VHODNÝ?

Pobyt je určen pro každého, koho láká návštěva proslulého řeckého ostrova
Santorini, navíc ve spojení s jógovou praxí. Pobyt je skvělou možností jak načerpat
nové síly díky slunnému počasí tohoto kouzelného ostrova. Nemáte zkušenosti s
jógou nebo jste začátečník? To vůbec nevadí! Jóga lekce jsou vhodné i pro úplné
začátečníky, naučíte se správně provádět pozice, dýchat i získat fyzickou a
psychickou sílu a také najít si cestu sama k sobě.

Pobyt je vhodný pro všechny – muže i ženy, začátečníky i pokročilé v józe. Je
otevřen také dětem (bez nároku na slevu za dítě / necvičícího).



POPIS UBYTOVÁNÍ

Boutique hostel se nachází v městečku Karterados, 5 km od mezinárodního letiště,
3 km od hlavního města Fira a 16 km od městečka Oia, které jsou proslulé
překrásnými západy slunce, výhledy na Calderu a zástavbou v modrobílých
barvách.

Hostel má mezi klienty skvělá hodnocení, nabízí vlastní bazén, plochu na cvičení a
ubytování v tradičním kykladském stylu tzv. jeskyněk – každý pokoj má vlastní a
unikátní design!

Letiště se nachází cca 10-15 min. transferem

Pláž Monolithos se nachází cca 10 min autem

Pláž Kamari se nachází cca 15 min autem (nebo autobusem – zastávka do 10 min
od ubytování)

Pláž Perissa/Perivolos se nachází cca 25 min autem

V místě ubytování jsou pro klienty k dispozici jógamatky, bločky i popruhy ke
cvičení.

VYBAVENÍ POKOJŮ

Dvojlůžkové pokoje disponují vlastní koupelnou a vlastním kuchyňským koutem se
základním vybavením. Samozřejmostí je klimatizace, dále lednička, venkovní
posezení před vchodem do pokoje (stůl se židlemi), typická řecká vestavěná
manželská postel, nebo 2 oddělené postele.

STRAVOVÁNÍ



Bufetová snídaně kontinentálního typu v ceně pobytu. Snídat můžete v krásné
zahradě.

HODNOCENÍ CK

Kouzelný boutique hostel s nezapomenutenou atmosférou evokující řecké tradice i
design, který každý z nás obdivuje na fotografiích ostrova Santorini.

TIP PRO VÁS:

Na jóga pobyt je možno se nahlásit i pouze v 1 osobě, doplníme vás na
dvoulůžkový pokoj s další klientkou a nemusíte připlácet za jednolůžkový pokoj.

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

U zájezdů označených jako Jóga zájezd si Cestovní kancelář vyhrazuje právo změnit osobu
instruktora jógy v případech, kdy se
z vážných důvodů instruktor jógy nemůže pobytu zúčastnit.

Informace, rezervace:
Ing. Nikola Odvárková
www.VillasResorts.cz
tel. +420 702 047 307
email: odvarkova@villasresorts.cz

http://www.VillasResorts.cz
tel:702047307


Ceník

CENA:  22 000 Kč / osoba

Cena zahrnuje: 11 nocí ubytování ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém pokoji,
snídaně, jóga program s Veronikou, pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje: letenky na ostrov Santorini (v případě zájmu vám letenky
zajistíme), transfery letiště-ubytování-letiště (20 EUR/1 směr/1-3 osoby – platí se
až řidiči na místě, zajistíme), cestovní a storno pojištění ze zdravotních důvodů –
balíček A30 od Union za 432 Kč / osoba / pobyt

Příplatek za jednolůžkový pokoj: 8.000 Kč / osoba / pobyt

Záloha nyní: 7.000 Kč / 260 EUR / osoba

Doplatek: 2 měsíce před odjezdem (do 26. 7. 2019 – pátek)

Check-in: od 15:00

Check-out: do 11:30

Informace, rezervace:
Ing. Nikola Odvárková
www.VillasResorts.cz
tel. +420 702 047 307
email: odvarkova@villasresorts.cz

http://www.VillasResorts.cz
tel:702047307


Jóga

O LEKTORCE JÓGY: Veronika Carmanová



Dobrý den, jmenuji se Veronika Carmanová (čte se Karmanova) a Karmu mi z života už
jen tak nikdo neodpáře. Je to takové mé čtvrté dítě. Mou nejdůležitějši současnou
jógovou inspirací je Acharya Venkatesh, Mysore, který mi pomáhá objevovat skryté síly
lidské mysli.

Certifikovaná v Hatha józe od Jóga Vidya Gurukul, Nasik, Indie a inspirovaná Vinyasa
Flow jógou, kterou jsem se naučila v USA, se vydávám vlastní cestou jógy. Ve svých
hodinách kombinuji poznatky z obou kontinentů, psychodynamiku čaker, používám
nauku meridiánů dle čínské medicíny a snažím se je aplikovat pro nás středoevropany
tak, aby jsme každý z nás, pomalu a v bezpečí rozvinul svůj nejhlubší potenciál.

Kombinuji pozice, které jsou dostupné všem. V hodinách dynamicky používáme náš
dech a pomalinku otevíráme naše tělo pomocí výdrže v pozicích. Systematicky
stimulujeme náš nervový systém, pročišťujeme energetická pole, probíhá detoxikace
vnitřních orgánů a otevíráme svá srdce. Jen na každém z Vás záleží, jak hluboko se
chcete ponořit do světa jógy. V každém případě jóga nás vede k tomu, abychom se cítili
lépe a byli lepšími bytostmi. Jak jedno čínské přísloví říká: Učitel nám otevře dveře, ale
vejít do nich musíš sám.

Vzdělávání v datech:

2014 Intenzivní záklonový kurz (Mysore, Indie, A. Venkatesh)

2014 Vinyasa Yoga učitelský kurz ( USA, Seane Corn)

2013 Učitelský kurz Yin Yogy

2008–2012 Tradiční čínská medicína, obor Akupunktura

2010 Jóga pro těhotné, systém Andrey Smékalové



2010 Rekvalifikační kurz sportovních masáží

2010 Čínská tlaková masáž – Tuina 2010 Moxování, baňkování

2009 Intenzivní učitelský kurz pod vedením Mr. Venkateshe, Mysore, Indie

2008 Ashtanga kurz, Yoga Sutras, NYC

2007 Učitelský kurz, Yoga Vidya Gurukul, Indie

2004–2007 Vinyasa Flow, Miami, USA

Ale toto jsou pouze certifikáty, kusy papíru, které bez aplikovaných znalostí nemají vůbec
žádnou hodnotu. Nejcennějším učitelem je má vlastní praxe, ať už na podložce, nebo
učením a vy všichni, které potkávám na hodinách.

Děkuji vám za tu krásnou příležitost a těším se na vzájemné obohacování.
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