JÓGA ZÁJEZD NA BALI – ZÁŘÍ 2017 s Vendulou
Černou (BA23)

cena 26.990 Kč / osoba
Cena zahrnuje:
snídaně
10 nocí ve vile s bazénem
cvičení jógy s Vendulou Černou
2x celodenní výlet po Bali v ceně
česká delegátka
pojištění CK proti úpadku

Ubytování na 10 nocí ve vile s privátním bazénem, pěšky od krásné
pláže Bingin Beach.
2 x denně cvičení jógy s Vendulou Černou
2 x celodenní výlet po Bali v ceně!
Možnost lekcí surfování, golfu, potápění apod.
Česky mluvící delegátka během pobytu.

POPIS VILY
Krásná vila má 5 klimatizovaných ložnic (3 x dvoulůžková ložnice, 2 x trojlůžková
ložnice), 5 koupelen, nachází se pár minut pěšky od pláže Bingin Beach na Bukitu,
kde jsou ty nejznámější pláže se světlým pískem. Nechybí samozřejmě ani TV v
každém pokoji, wifi, staff na každodenní úklid, možnost zařídit i kuchaře, řidiče a
další.
Ve vile je vše zařízené s citem pro indonéský design. Je zde kompletně vybavená
moderní kuchyně, kabelová TV, klimatizace, snídaně v ceně. V nedaleké blízkosti
je i další pláž Padang Padang a chrám Uluwatu.
V příletový den a v dny výletů jóga není.
Check in na ubytování ve vile v den příjezdu od 18 hodin
Check out na ubytování ve vile v den odjezdu do 12 hodin
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

Ceník
CENA: 26.990 Kč / osoba / pobyt
Cena zahrnuje: 10 x ubytování ve vile (3 x dvoulůžková ložnice, 2 x trojlůžková
ložnice s vlastním sociálním zařízením), v ceně je snídaně, 2 x denně cvičení jógy
ve vile (v příletový den a v dny výletů jóga není), transfery letiště – vila – letiště,
česky mluvící delegátka během pobytu, 2 x celodenní výlet po Bali, pojištění CK
proti úpadku.
Cena nezahrnuje: zpáteční letenky (v případě zájmu Vám letenky zařídíme,
aktuální cena letenky s Cathay Pacific cca 19 tis. / zpáteční letenka), cestovní
pojištění včetně pojištění storna zájezdu ze zdravotních důvodů (50 Kč/den)

Informace, rezervace:
Ing. Nikola Odvárková
www.VillasResorts.cz
tel. +420 702 047 307
email: odvarkova@villasresorts.cz
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Jóga
O INSTRUKTORCE:
VENDULA ČERNÁ
http://www.mrugalova.cz/
Ač mě sport provází již od malička, k józe jsem se dostala zhruba před dvěma lety
skrze akci Reebok Yoga Sensation. Zde mě naprosto okouzlil překrásný projev a
neskutečná energie, vycházející právě z Kačky Mrugalové. V tuto chvíli jsem se do
jógy zamilovala a postupně začala objevovat všechnu její krásu, hloubku, sílu ale i
radost, kterou mi přináší nejenom v jógové praxi, ale i v běžném životě. Jóga je pro
mě celoživotní cestou.
Mým cílem je učit klienty lépe pracovat se svým tělem, respektovat, naslouchat a
porozumět.
Motto: “Dělej vše tak, jak je v daný moment nejlépe možné“

