
YOGA RETREAT na ZANZIBARU – LEDEN 2021
s Petrou Pikkelovou – VYPRODÁNO!

cena 19.990 Kč / osoba

Cena zahrnuje:
 skupinové transfery letiště-ubytování-letiště
 ubytování na 10 dní / 9 nocí
 snídaně (možnost dokoupení all inclusive na místě)
 jógový program s Petrou Pikkelovou
 český servis v místě
 pojištění CK proti úpadku



Odložte roušky doma, v moři je potřebovat nebudete! Vypněte zprávy,
zapněte kufry! Poleťte s námi si vyčistit hlavu od covidového šílenství! 

Nemluvíte anglicky? Nevadí! MÁME V MÍSTĚ ČESKÝ SERVIS :) I v Africe
se s námi domluvíte česky!

Bojíte se letět sami? Žádný problém, cestovat s námi do exotiky je taaak
snadné! Můžete letět s jóga skupinou a českými klientkami společným

letem z Prahy tam i zpět! S námi se ve světě prostě neztratíte…

Chybí Vám mořský vzduch, slunce a dovolenková atmosféra? Padá na Vás
stres, stereotyp, tlak z vnějších okolností? Tento pobyt je přímo pro Vás!

Zanzibar ve spojení s jógou. Ráj s bílými plážemi, tyrkysovým mořem a
usměvavými místními. Zažijte jedinečnou pohostinnost ostrova všemi

svými smysly.

NA TENTO ZÁJEZD MŮŽETE UPLATNIT VOUCHERY ZA ZRUŠENÉ ZÁJEZDY
OD NAŠÍ CK I VOUCHERY OD LETECKÉ SPOLEČNOSTI QATAR AIRWAYS,

SE KTERÝMI NA POBYT POLETÍME.





CO VÁS ČEKÁ?

● 10-denní pobyt v resortu White Paradise přímo u pláže!
● snídaně v ceně pobytu s možností zajištění soft all inclusive / all inclusive (vč.

alkoholických nápojů)
● ubytování ve dvoulůžkových studiích nebo vilách
● snídaně v ceně pobytu s možností objednat si polo/plnou penzi předem
● v případě odlivu zdarma shuttle bus na okolní pláže (jen cca 10 minut cesty)
● jógový program s Petrou Pikkelovou – 2 x denně jóga lekce ráno a večer

PRO KOHO JE POBYT VHODNÝ?

Pro všechny, kteří potřebují dovolenou a čas sami pro sebe. S námi načerpáte
novou energii a doplníte zásoby vitamínu D. Při lekcích jógy naladíme tělo i mysl na
správnou frekvenci a posílíme imunitu hromadou čerstvého místního ovoce.

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





INFORMACE K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM

● Zanzibar je otevřen všem turistům
● po příletu každý prochází kontrolou teploty
● doprava z letiště se provádí dezinfikovaným soukromým vozem
● resort používá bezpečnější a hygieničtější vybavení
● v kuchyni resort posílil přísné hygienické normy
● na mnoha místech jsou k dispozici dezinfekční gel
● pokoje jsou uklízené 2x denně
● všechny veřejné prostory jsou otevřené a větrané čerstvým mořským vzduchem
● na vyžádání resort poskytuje pokojovou službu “se společenským odstupem”
● restaurace dodržuje mezi stoly mezery 3 m
● cestující musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň

podstoupit první PCR test provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty. V
případě nedostatečné testovací kapacity v některé zemi bude POUZE do 14.2.
2021 možné nahradit požadovaný RT PCR test antigenním testem provedeným
max 24h před zahájením cesty, nebo povinností absolvovat RT-PCR test
bezprostředně po vstupu na území, tj. v tranzitním prostoru letiště. Osoby
vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy mají dále povinnost předložit
druhý PCR test provedený v ČR nejdříve 5. den od návratu. Do doby předložení
druhého negativního testu je nutná samoizolace. Viz aktuální informace na
mzv.cz

http://www.prijezdovyformular.cz/




POPIS UBYTOVÁNÍ

První čtyřhvězdičkový a česky mluvící resort na ostrově, přímo u pobřeží Indického
oceánu. Byl postaven podle představ a zkušeností s dovolenou v tropickém ráji.
Komfortní ubytování, největší bazén na ostrově a restaurace na pobřeží oceánu
Vás zvou k relaxaci a romantickému dobrodružství uprostřed zářivých barev
Zanzibaru. Z bazénu o rozloze 1.300 čtverečních metrů můžete obdivovat malebné
tyrkysové moře s mangrovníky.

Zanzibar – klenot Afriky se nachází u pobřeží Tanzanie. Zanzibar je říší koření,
vůní, barev a slunečných dnů, které ochlazuje jen měkký mořský vánek a stíny
palem.

Transfer z letiště do resortu trvá cca 60 min.



VYBAVENÍ HOTELU

Ubytovat se můžete ve dvou typech pokojů – komfortní studia nebo luxusnější vily.



Studio

Dvoulůžková 40 m² studia s pevnou přistýlkou pro třetí osobu v atriové zahradě
poskytují zázemí hostům, kteří mají rádi komfort, ale zároveň i původní africké
materiály. Každé nezávisle klimatizované studio má vlastní koupelnu s pochozí
sprchou, wc s bidetovou sprchou, ložnici a obývací část s posezením, TV. Okna a
vstup do studií je ze střeženého atria s exotickými rostlinami. Hosté ubytovaní ve
studiu mají k dispozici rozlehlou zahradu, privátní pláž, bazén a restauraci.
Ubytování v těchto studiích máte zahrnuté v základní ceně.







Vily

Velkorysé dvoulůžkové až třílůžkové (s možností přistýlky) vily na soukromé pláži
na břehu Indického oceánu poskytují zázemí náročným hostům, kteří mají rádi
evropský komfort, ale zároveň i původní africké materiály. Každá nezávisle
klimatizovaná vila má prostornou terasu a soukromou zahradu, snadno přístupný
bazén. Nenápadná elegance světlého a jemného prostředí poskytuje evropský
komfort a jemné textury použitých materiálů přinášejí charakter Zanzibaru
prostřednictvím kokosového dřeva a lokálních materiálů. Ubytování v těchto vilách
Vám nabízíme za příplatek 5.990 Kč / osoba / pobyt









STRAVOVÁNÍ

V ceně pobytu je snídaně. V případě zájmu je možné dokoupit si na místě soft all
inclusive (50 USD / os. / den) příp. all inclusive (vč. alkoholických nápojů – 85 USD
/ os. / den). Obědy a večeře je možné zajišťovat v resortu také ala carte s úhradou
na místě.



Restaurace s typickou střechou z palmových listů s výhledem na oceán je místem,
kde můžete vybírat v režimu ala carte all inclusive ze sezonního menu i z aktuální
denní nabídky. Kuchaři denně navštěvují místní tržiště a sami si vybírají od rybářů a
farmářů to nejkvalitnější. Vy si pak vybíráte to nejlepší, co zanzibarská kuchyně
nabízí. Perfektní spojení chutí v tematických menu pro romantickou večeři nebo jen
malý snack během dne s výbornou kávou či koktejlem a místními pivy. Resort si
peče i vlastní svahilské chleby a dezerty.

PLÁŽ

Obsluhovaná soukromá pláž se slunečníky, stolky a lehátky, kterých je více, než



kolik se do resortu vejde hostů. Pro resort je důležité, aby si hosté kdykoliv mohli
vybrat místo na slunci. Protože Zanzibar je místo, kde šestihodinové cykly přílivu a
odlivu neustále mění podobu pobřeží, zajišťujeme zdarma hotelovými limuzínami
dopravu na pláže, kde je zrovna příliv. Protože mají největší bazén na ostrově,
pouze pro hotelové hosty, lehátka jsou vybavená slunečníky i v prostoru okolo
bazénu.





JÓGA LEKCE

Jóga lekce budou probíhat 1-2 x denně (ráno a večer), informace o jóga lektorce
viz záložka

V den příletu, odletu jóga není.

Změny v programu vyhrazeny.



AKTIVITY

Výlety



Unikátní krásy ostrova můžete poznat díky nabídce výletů, kterou měníme podle
sezón a také na přání našich hostů. Výlety na safari je nutné rezervovat předem.
Resort spolupracuje pouze s prověřenými a kvalitními průvodci. Výlety a jejich
nabídka budou přizpůsobeny aktuálním nařízením.

Kite surf & jet ski 

Zanzibar je díky celoročně příznivým podmínkám ideální místo pro kitesurfing a jet
ski. Více informací o nabídce získáte na recepci v resortu.

Open air SPA

Péči o tělo od hlavy až k patě přímo poskytují naše terapeutky v relaxačním centru
vystavěném přímo na pláži. Pro masáže a ošetření těla využíváme místní produkty
z místních komunit založené na čerstvé mořské vodě, mořských řasách, kokosu a
kořeních, které se nacházejí v Zanzibaru a umožňují vám přiblížit se k přírodě a
uvolnit její léčivé síly. Naše terapeutky pečlivě mísí africké kořeny Zanzibaru s
naučenými tradicemi Asie. Naše procedury spojují bohaté kulturní prvky s
moderními technikami. Masáže jsou také k dispozici v soukromí vaší vily, což vám
umožní vychutnat si venkovní nebo venkovní ošetření, aniž byste museli opustit
svůj pokoj.

HODNOCENÍ CK

Krásný resort nacházející se přímo u pláže, největší bazén na ostrově, český servis
v místě, plocha na cvičení jógy! Jedinečná kombinace!

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

AKČNÍ CENA PŘI REZERVACI DO 31. 12. 2020 19.990 Kč /
osoba

Cena při přihlášení od 1. 1. 2020: 21.990 Kč / osoba

CENA NECVIČÍCÍ: SLEVA 3.000 Kč / pobyt

MOŽNOST PŘÍPLATKU ZA UBYTOVÁNÍ V LUXUSNÍ VILE U BAZÉNU (viz
popis ubytování): 5.990 Kč / osoba / pobyt

Cena zahrnuje: skupinové transfery letiště – hotel – letiště, 10 dní/9 nocí
ubytování, snídaně, 2 x denně lekce jógy s jóga lektorkou (v příletový a odletový
den jóga není), český servis, pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:

● letenky – let s Qatar Airways – cca 20 tis. – můžete si zajistit individuálně,
případně Vám můžeme zajistit my. Na tento let je možné uplatnit také vouchery
ze zrušených letů. 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

● v ceně pobytu je skupinový transfer – v případě odlišného příletu / odletu Vám
zajistíme privátní transfer, který je za příplatek (50 USD / 1 cesta, 90 USD / 2
cesty)

Let Datum Odlet Přílet Čas odletu Čas příletu

QR 292 27.01.2021 Prague, Letiště Václava Havla Doha, Doha Intl 15:50 23:25

QR1351 28.01.2021 Doha, Doha Intl Zanzibar, Zanzibar 01:10 09:35

QR1352 06.02.2021 Zanzibar, Zanzibar Doha, Doha Intl 21:15 05:45+1

QR 291 07.02.2021 Doha, Doha Intl Prague, Letiště Václava Havla 08:25 12:45

Při letu tam i zpět 1 přestup v Doha + 1 stop v Dar es Salaam (jen přistání, cca 1



hod čekání v letadle a opět odlet).

● cestovní a storno pojištění v případě storna ze zdravotních důvodů – pojišťovna
Union za 1080 Kč / osoba / pobyt (v případě odškodnění pojišťovnou až 80%
storno poplatek, max. 60 tis. / os.

● nebo pojištění A30 Pandemic – v případě odškodnění pojišťovnou až 80%
storno poplatek, max. 30 tis. / os. + pojištění karantény

● příplatek za soft All inclusive 50 USD / os. / den

Informace o pojištění ZDE

Minimální počet účastníků: 10 dospělých osob + lektorka

MOŽNOST ROZDĚLENÍ PLATEB NA ZÁLOHU A DOPLATEK:

Záloha nyní: 10.000 Kč / osoba

Doplatek: do 10. ledna 2021 (začátkem ledna budeme zasílat doplatkové
faktury)

PŘÍPADNĚ MOŽNOST UHRADIT PŘI REZERVACI CELKOVOU ČÁSTKU.

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

PODMÍNKY VSTUPU, CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY:

Cestovní pas musí být platný min. 6 měsíců po návratu zpět do ČR. Pro vstup do
země je nutné turistické vízum. O to můžete požádat po příletu na letišti za
poplatek 50 EUR/USD / os. (doporučujeme mít částku připravenou přesně,
imigrační úředník může odmítnout Vám rozměnit bankovky vyšší hodnoty).

Vývoz, průvoz, ale i dovoz jakýchkoliv předmětů pocházejících nebo vyrobených z

https://www.villasresorts.cz/wp-content/uploads/cpuz_zahranicni_zajezdy_rozsah_pojisteni_baliky_a_od_listopadu2015.pdf


divoké zvěře (trofeje, výrobky ze slonoviny nebo z kůže chráněných druhů zvířat,
ale např. i mořské fauny) je trestný, vývoz živých divokých zvířat, hmyzu nebo
rostlinných druhů bez zvláštního povolení je přísně zakázán.

COVID PODMÍNKY:

Cestující musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň podstoupit
první PCR test provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty. V případě
nedostatečné testovací kapacity v některé zemi bude POUZE do 14.2. 2021
možné nahradit požadovaný RT PCR test antigenním testem provedeným max 24h
před zahájením cesty, nebo povinností absolvovat RT-PCR test bezprostředně po
vstupu na území, tj. v tranzitním prostoru letiště. Osoby vracející se ze zemí s
vysokým rizikem nákazy mají dále povinnost předložit druhý PCR test provedený v
ČR nejdříve 5. den od návratu. Do doby předložení druhého negativního testu je
nutná samoizolace. Viz aktuální informace na mzv.cz

 

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

http://www.prijezdovyformular.cz/
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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