
ZÁŽITKOVÝ JÓGA ZÁJEZD DO JORDÁNSKA –
ŘÍJEN 2022 s Petrou Pikkelovou

Cena zahrnuje:
 Letenka Praha – Aqaba – Praha vč. tax a poplatků
 jordánská víza
 služby delegáta – v češtině
 3x ubytování Ramada Dead Sea Spa Resort 4* s polopenzí formou bufetu
 1x ubytování u skalního města Petra
 1 x ubytování pouštní camp Al Zawaideh Camp 4* s tradiční večeří
 2 x hotel City tower 4* Aqaba s polopenzí formou bufetu
 vstup do Petry s průvodcem
 transfery A/C busem, 1,5 h jeep safari
 jógový program
 pojištění CK proti úpadku



JORDÁNSKO, země plná krásných přírodních scenérií, kultury a
úchvatných historických památek, z nichž jsou některé zapsané na
seznamu UNESCO. Budeme se vracet již podruhé a bude to opět

nezapomenutelné. Tentokrát bude program upraven o noc, kterou
společně strávíme v Petře tak, abyste si její krásu mohli užít naplno.

Navštívíme ji společně 2x – v noci, kdy je osvícena tisícem svíček a ještě
jednou brzy ráno, kdy je liduprázdná.

V severní části naleznete vysoké hory pokryté čerstvou zelení piniových
a olivovníkových hájů a eukalyptu. Jižní část země je pokryta pouští a je

domovem beduínů a velbloudů. Poušť končí v nejsevernější části Rudého
moře v Arabském zálivu, který je domovem nádherných korálů a

tropických ryb.

Všechny tyto zážitky a ještě víc můžete prožít při jóga zájezdu s námi!

Návštěva nejznámějších míst Jordánského království během několika dní,
relaxace u blahodárného nejslanějšího jezera na světě – Mrtvého moře,

romantické přenocování v bublině nebo beduínském kempu pod hvězdami
v poušti Wadi Rum, poznávání pouště ze sedadla jeepu, skalní město

Petra, které je archeologickým nalezištěm zapsaným na seznamu
UNESCO, potápění v Rudém moři v Aqabě a samozřejmě jóga, která je na
tomto okouzlujícím místě opravdu zážitkem, a to si nemůžete nechat ujít.

Pojeďte s námi a to bez starostí. Letenky a veškeré transfery v ceně!

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



CO VÁS ČEKÁ?



● JÓGA balíček – 3 dny u moře, Petra, Wadi Rum, AqabaProgram: 1. den: Odlet
v 9:00 z Prahy přímým charterem do Aqaby,přistání ve 13:30 (ČR+1) transfer k
Mrtvému moři, ubytování, večeře 2. den: Pobyt Mrtvé moře, relaxace na břehu a
v zázemí hotelu ( bazény, bar, fitness, spa) – Grand East Resort and Dead Sea
Spa 4* 3. den: Pobyt Mrtvé moře, s možností výletu Bethany, Madaba, Mt.
Nebo (cena dle počtu osob) 4. den: Pobyt Mrtvé moře, s možností výletu
do Ammanu (cena dle počtu osob) 5. den: Po snídani odjezd do Petry,
prohlídka s průvodcem, přejezd do Wadi Rum, ubytování v pouštním kempu,
tradiční večeře, pozorování hvězd – ubytování Al Zawaideh Camp 4* 6. den: Po
snídani jeep safari, transfer do Aqaby, ubytování, volný čas, večeře – ubytování
City tower hotel 4* 7. den: Po snídani volný den v Aqabě – koupání,
šnorchlování, staré město. Pro zájemce potápěčské lekce (35 JOD) Večeře 8.
den: Snídaně, check out z hotelu ve 12 h, transfer na letiště, odlet ve 14:45
z Aqaby

● Letenka Praha – Aqaba – Praha vč. tax a poplatků
● jóga lekce s Petrou Pikkelovou
● jordánská víza
● služby delegáta v češtině
● 4x ubytování Ramada Dead Sea Spa Resort 4* s polopenzí formou bufetu
● 1 x ubytování pouštní camp s tradiční večeří
● 2 x hotel 4* Aqaba s polopenzí formou bufetu
● vstup do Petry s průvodcem
● transfery A/C busem, 1,5 h jeep safari

JÓGA LEKCE

Zažijte jedinečnou jóga atmosféru u Mrtvého moře nebo pod hvězdami v poušti

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

V den příletu, odletu jóga není.

Změny v programu vyhrazeny.

PRO KOHO JE POBYT VHODNÝ?

Pro všechny, kteří si touží dopřát unikátní zážitkovou dovolenou spolu s lekcemi
jógy na nezapomenutelných místech.



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



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: 34 990 Kč / osoba

cena necvičící dospělá osoba 32 990 Kč

Příplatek za jednolůžkový pokoj: 5 100 Kč / osoba / pobyt

Cena zahrnuje: letenky,ubytování,celkové skupinové transfery po celou dobu
zájezdu, polopenze, 2 x denně lekce jógy s jóga lektorkou (v příletový a odletový
den jóga není), český delegát, pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje:

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

● balíček A60 Pandemic za 680 Kč / osoba
● Informace o pojištění ZDE

● PCR test pro návrat do ČR 40 USD

Minimální počet účastníků: 20 dospělých osob + lektorka

Záloha: 10.000 Kč / os.

Doplatek: do 2 měsíců před odletem: do 21. 6. 2022

COVID PODMÍNKY:

INFORMACE K AKTUÁLNÍM OPATŘENÍM:

● Pro vstup do Jordánska – MZV ZDE.

https://villasresorts.cz/content/uploads/2021/03/pojisteni-a60-pandemic.pdf
https://www.mzv.cz/amman/cz/zpravy_a_udalosti/koronavirus_situacni_update.html


Před odletem do Jordánska si musí klient zajistit PCR test ne starší než 72 hod
(všichni vč. očkovaných osob).

Po příletu do Jordánska očkovaní vyplní pouze příjezdový formulář, neočkovaní
absolvují PCR test na letišti.

● Návrat do ČR:

Poslední den v Aqabě odběr vzorků na hotelovém pokoji pro PCR test pro návrat
do ČR (pro klienty, kteří test budou potřebovat).

● Po příletu do ČR:

Příjezdový formulář, dále v ČR dle platných pravidel – Jordánsko je na semaforu
zelený

viz www.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

www.mzv.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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