
YOGA RETREAT NA MALEDIVÁCH – BŘEZEN
2021 s Juditou Berkovou

cena 62.900 Kč

Cena zahrnuje:
 letenka Praha – Male – Praha
 ubytování ve dvoulůžkových pokojích
 24 hod All inclusive
 jógový program s Juditou Berkovou
 transfery letiště-resort-letiště
 český servis
 pojištění CK proti úpadku



..



Ceník

CENA: 62.900 Kč / osoba

Cena zahrnuje: letenky Praha – Maledivy – Praha, skupinové transfery letiště
– hotel – letiště, ubytování, 24 hod ALL inclusive, 1-2 x denně lekce jógy s jóga
lektorkou (v příletový a odletový den jóga není), český servis, pojištění CK proti
úpadku

Cena nezahrnuje:

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

● balíček A60 za 1080 Kč / osoba / pobyt (v případě odškodnění pojišťovnou
až 80% storno poplatek, max. 60 tis. / os. – kryje storno v případě
onemocnění covidem před odletem, nekryje výlohy v případě onemocnění v
místě (doporučujeme např. klientům, kteří mají protilátky nebo jsou
očkovaní)

● nebo balíček A30 Pandemic za 1200Kč / os. / pobyt- v případě
odškodnění pojišťovnou až 80% storno poplatek, max. 30 tis. / os. +
pojištění karantény a léčebných výloh v případě onemocnění v místě
(doporučujeme klientům, kteří covid neprodělali nebo mají větší riziko, že
onemocní, např. pokud se stýkají s větším počtem lidí) – pozn. není možné
sjednat pro klienty starší než 69 let

● Informace o pojištění ZDE

Minimální počet účastníků: 14 klientů + lektorka

Pro rezervaci pobytu se hradí celková částka pobytu.

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

COVID PODMÍNKY:

Cestující musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář  a potvrzení o jeho
vyplnění předložit hraniční kontrole. Zároveň cestující musí podstoupit RT-PCR test

https://villasresorts.cz/dokumenty/
http://www.prijezdovyformular.cz/


provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty zpět do ČR a musí disponovat
písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho negativním výsledku. Toto
potvrzení bude vyžadováno dopravci jako podmínka pro přijetí cestujícího k
přepravě a cestující jej musí na vyžádání předložit hraniční kontrole v ČR. Osoby
vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy jsou povinny se nejdříve 5 dnů po
příjezdu (tj. nejdříve 6. den) na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu
a výsledek neprodleně předložit krajské hygienické stanici příslušné podle místa
pobytu uvedeného v Příjezdovém formuláři, a to pokud orgán ochrany veřejného
zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných
karanténních opatřeních. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně
bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace (omezení volného pohybu) , tj.
karanténa/samoizolace skončí nejdříve předložením negativního výsledku testu,
který může být proveden nejdříve 6. den po příjezdu. Po dobu 10 dnů od návratu
platí povinnost nosit všude mimo domov ideálně respirátory bez výdechového
ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň
jednorázovou zdravotnickou roušku.
Více informací na webu MZV ZDE.

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.

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

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html
http://www.VillasResorts.cz
tel:702047307


Jóga

O LEKTORECH: JUDITA BERKOVÁ

Lektorka: Judita Berková

● Autorka knihy Poselství ásan
● Jógová praxe od roku 2010
● Vyučuje jógu od roku 2014
● Instruktorské vzdělání (450 hodin)
● Vytvořila program Jóga pro neslyšící
● Pořádá jógové pobyty po celém světě
● Navrhuje vlastí jógové oblečení (jógové šaty)
● Od září 2018 tříleté studium UČITEL JÓGY PRVNÍ TŘÍDY = nejvyšší

mezinárodní jógové oprávnění vydané Univerzitou Karlovou

Autorka knihy Poselství ásan. Jógu praktikuje od roku 2010 a od roku 2014 ji
vyučuje. Učí jógu v Praze, pořádá jógové zájezdy po celém světě, je autorkou
jógových programů a navrhuje svoje vlastní jógové oblečení – JÓGOVÉ ŠATY. Je
autorkou knihy POSELSTVÍ ÁSAN, která vyšla v říjnu 2019. Dále je autorkou
jógového programu 10 DNÍ S JÓGOU, meditačního přístupu k ásanam v jógovém
kurzu POSELSTVÍ ÁSAN, meditačního balíčku MEDITACE BOJOVNÍKA a
TANEČNÍ MEDITACE 4 ARCHETYPŮ ŽENSTVÍ. Od září 2018 nastoupila tříleté
studium UČITELE JÓGY PRVNÍ TŘÍDY, což je nejvyšší mezinárodní jógové
oprávnění vydané Univerzitou Karlovou. Je spoluzakladatelkou projektů La Que
Sabe, který pořádá celodenní tanečení a jógová setkání a podporuje ženy v přijetí
vlastního těla a ženskosti. Judita spolupracuje na dalších projektech jako Přirozená
antikoncepce, vědomé milování a Cesta Extáze, které se zaměřují na moudrost
lidského těla.





Moc se na Vás těším!

Judita Berková

www.yogalifehappylife.cz

● na webu jsou dostupné online lekce
● videa https://www.youtube.com/channel/UCNaNYlHCulFB56_JOhtUr-g

judita@yogalifehappylife.cz

jana@yogalifehappylife.cz

JÓGOVÉ ŠATY

www.milujemejogu.cz

http://www.yogalifehappylife.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCNaNYlHCulFB56_JOhtUr-g
http://www.milujemejogu.cz/
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