
YOGA RETREAT MAURICIUS – LISTOPAD 2021
s Petrou Pikkelovou

cena 30.090 Kč / osoba

Cena zahrnuje:
 skupinové transfery z/na letiště
 ubytování ve 4* hotelu na 8 dní/7 nocí
 ubytování ve dvoulůžkovém pokoji Superior
 polopenze
 jógový program
 pojištění CK proti úpadku



JÓGA POBYT NA OSTROVĚ MAURICIUS S LEKTORKOU PETROU
PIKKELOVOU

Náš oblíbený exotický ostrov se již 1. 10. otevírá světu a nabízí příjemné
podmínky vstupu pro očkované osoby. Pokud již máte očkování za sebou
a hledáte místo pro exotickou dovolenou s jógou, Mauricius i tento hotel

Vám můžeme velmi doporučit a to na základě naší vlastní osobní
zkušenosti. 

Jedná se o bezpečnou destinaci se službami a hotely na vysoké úrovni a
navíc s překrásnými bílými plážemi.

Bojíte se letět sami? Žádný problém, cestovat s námi je taaak snadné!
Můžete letět společně s jóga skupinou stejným letem z Prahy tam i zpět!

Ráj s bílými plážemi, tyrkysovým mořem a pohodovou atmosférou.

Ubytování přímo u pláže a to s polopenzí v ceně!

NA
TENTO ZÁJEZD MŮŽETE UPLATNIT VOUCHERY ZA ZRUŠENÉ ZÁJEZDY OD NAŠÍ CK.



CO VÁS ČEKÁ?

● 8-denní pobyt v hotelu přímo u pláže!
● polopenze v ceně pobytu s možností zajištění All inclusive za příplatek
● ubytování ve dvoulůžkových pokojích
● jógový program s Petrou Pikkelovou – 2x denně jóga lekce ráno a večer
● možnost objednání masáží a kosmetických procedur
● zajištění skupinové letenky a transferů, abyste se nemuseli o nic starat
● možnost zajištění výletů



PRO KOHO JE POBYT VHODNÝ?

Pro všechny, kteří si touží dopřát exotickou dovolenou v luxusním hotelu ve spojení
s jógovou praxí, odpočinkem na krásné bílé pláži, skvělým jídlem a
prozkoumáváním ostrova!

Pobyt je vhodný pro začátečníky i pokročilé, ženy i muže.

INFORMACE K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM:



● Pro vstup na Mauricius – MZV ZDE. Očkované osoby musí mít pro cestu na
Mauricius PCR test ne starší než 72 hodin. V průběhu pobytu se ještě jednou
nechají otestovat kontrolním PCR testem.

● Pro návrat do ČR – MZV ZDE. Očkované osoby nemusí podstupovat testování
po návratu zpět do ČR ani karanténu.

POPIS UBYTOVÁNÍ

Jedinečný čtyřhvězdičkový autentický ráj. Hlavním cílem hotelu je ukázat
klientům pravý život na tomto nádherném ostrově. Naučíte se zde mluvit kreolsky

https://www.mzv.cz/pretoria/cz/viza_a_konzularni_informace/mauricius_podminky_vstupu_do_zeme.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html#velmi-vysokým-rizikem-nákazy-(tmavě-červená-barva)


či vařit místní speciality. Hotel se nachází v severní části ostrova, 5 km od
nákupního centra Gran Baie, 60 min jízdy od letiště.

V hotelu je několik barů, kde můžete ochutnat také výborný místní mauricijský rum,
3 velké bazény, dětský bazén, hotelové Spa.





POKOJE

Pro jóga zájezd Vám nabízíme ubytování v klimatizovaných dvoulůžkových
pokojích. Každý má vlastní sociální zařízení.

STRAVOVÁNÍ

V ceně pobytu je zahrnuta polopenze. Možnost zajištění All inclusive za příplatek
6600 Kč / os. / pobyt.

V hotelu je 6 výborných restaurací, kde ochutnáte místní i světovou kuchyni.

hlavní restaurace – zde se podávají snídaně a večeře formou bufetu

Lor Disab – plážová restaurace

Saté Siaw – asijská restauarce

Taba-J – snack, lehké pokrmy

Grand Zil – exkluzivní zážitek – grilování na tropickém ostrově

PLÁŽ

Přímo u hotelu jsou 3 nádherné pláže s bílým pískem a průzračnou lagunou.
Lehátka a slunečníky jsou na pláži i u bazénu zdarma.

JÓGA LEKCE



Jóga lekce budou probíhat 1-2 x denně (ráno a večer) v zahradě hotelu nebo na
pláži, informace o jóga lektorce viz záložka

V den příletu, odletu jóga není.

Změny v programu vyhrazeny.

HODNOCENÍ CK

Dovolená v exotickém ráji se vším všudy! Spojení komfortního ubytování,
polopenze v ceně a jógového programu.



TIP PRO VÁS:

Na jógu u moře 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: 30 090 Kč / osoba / jóga pobyt

cena necvičící dospělá osoba 28.090 Kč / pobyt

singleroom příplatek: 15.500 Kč osoba / pobyt s polopenzí

Příplatek za all inclusive: 6.300 Kč / osoba / pobyt

1 Dítě do 12 let na přistýlce se 2 dospělými osobami: 9.500 Kč osoba / pobyt +
letenka

1 Dítě 13-17 let na přistýlce se 2 dospělými osobami: 14.700 Kč osoba / pobyt +
letenka

Cena zahrnuje: skupinové transfery letiště – hotel – letiště, 8 dní / 7 nocí
ubytování, polopenze, 2 x denně lekce jógy s jóga lektorkou (v příletový a odletový
den jóga není), pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:

● letenky – cca 21-23 tis. – můžete si zajistit individuálně, případně Vám rádi
zajistíme. Letenky budeme objednávat až po naplnění min. počtu účastníků – o
tom budete informováni nabídkou letenek od naší CK a poté se případně můžete
rozhodnout, zda si letenky objednáte individuálně

● cestovní a storno pojištění v případě storna ze zdravotních důvodů – pojišťovna
Union

● balíček A60 Pandemic za 1300 Kč / osoba
● Informace o pojištění ZDE

Minimální počet účastníků: 13 dospělých osob + lektorka

Pro závaznou rezervaci se hradí celková částka pobytu.

https://villasresorts.cz/content/uploads/2021/03/pojisteni-a60-pandemic.pdf


Check-in: od 14:00, Check out: do 12:00

COVID PODMÍNKY:

INFORMACE K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM:

● Pro vstup na Mauricius – MZV ZDE. Očkované osoby musí mít pro cestu na
Mauricius PCR test ne starší než 72 hodin. V průběhu pobytu se ještě jednou
nechají otestovat kontrolním PCR testem.

● Pro návrat do ČR – MZV ZDE. Očkované osoby nemusí podstupovat testování
po návratu zpět do ČR ani karanténu.

V případě, že nebude možné do destinace odcestovat z důvodů spojených s
covid-19 a zájezd bude ze strany CK zrušen, mohou si klienti přesunout
zaplacenou částku na náhradní termín zájezdu, případně si zaplacenou částku
převést na jakýkoliv pobyt z naší nabídky, vč. změny destinace, délky pobytu nebo
rozdělení zaplacené částky mezi více osob.

V případě, že má klient již vystavené letenky a pobyt bude zrušen, možnosti změny
letenek závisí na podmínkách dané aerolinky.

Aktuální podmínky pro vycestování a návrat zpět do ČR prosím sledujte na mzv.cz

Nahlášení klienti budou s aktuálními podmínkami informováni v Pokynech k odletu
cca týden před odletem.

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

https://www.mzv.cz/pretoria/cz/viza_a_konzularni_informace/mauricius_podminky_vstupu_do_zeme.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html#velmi-vysokým-rizikem-nákazy-(tmavě-červená-barva)
http://www.VillasResorts.cz
tel:702047307


Jóga

O LEKTORCE JÓGY: Petra Pikkelová



Joga si mě objevila v roce 2002 v New Yorku. Po první Jivamukti hodině jsem
srolovala podložku a věděla jsem, že se stalo něco velikého. Stala jsem se součástí
něčeho co mě bytostně i spiritualně převyšuje, něčeho čehož jsme součástí



všichni, aniž bychom si to uvědomovali. Životní láska nebo láska na několik životů.
Od této chvíle se změnil můj život, protože se změnil můj pohled na něj. Před jógou
stojím nahá, skromná a vděčná. Vděčná všem minulým, současným i budoucím
učitelům jógy. Jógy jako jedním z filozofických směrů.

Věřím, že skrze praktikování jógových asán můžeme změnit pohled nejen na naše
těla a myšlení, ale hlavně na svět ve kterém žijeme. Můžeme změnit naše denní
vnímání a tím i konání. Konání, které se stává vůči všemu a všem kolem nás
soucitnější, jemnější, hlubší a zřetelnější.

Na svých hodinách učím dynamičtější vinyasu (vinjásu), při které kladu důraz na
spojení dechu s pohybem a to vše za doprovodu hudby, která jen umocňuje radost
a prožitek při jógových ásanách. S pomocí hudby, zpěvu manter, meditace a
vědomého dýchání – začneme postupně seřazovat tělo, duši a vědomí a tím
vytvoříme vnitřní cestu k uzdravení a posílení. Při svých hodinách chci hlavně
rozdávat radost a lásku kterou jóga přináší mě.

Jsem vděčná svým učitelům Sharon Ji a Davidu Ji za vytvoření Jivamukti Yogy
metody, díky které se moje vnímání světa stalo zřetelnější a radostnější..

Jsem certifikovanou lektorkou Jivamukti Yogy a West Boston Vinyasa Yogy.

Kontakt na lektorku:

Petra Pikkelová

petrapik@gmail.com

+420 777 012 876

http://urbanyoga.cz

tel:00420777012876
http://urbanyoga.cz
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