FITNESS KEMP NA BALI – ZÁŘÍ 2018 (BA29)

cena 27.990 Kč / osoba
Cena zahrnuje:
10 nocí ubytování
snídaně
8 x 60′ (90′) fitness kemp program
3x lekce jógy
2x celodenní výlet po Bali v ceně
český delegát
transfery letiště-vila-letiště
pojištění CK proti úpadku

FITNESS KEMP – ZAŽIJTE BALI V POHYBU!
Termín ubytování: 17. 9. – 27. 9. 2018 (10 nocí)
Termín vč. letenek: 16. 9. – 28. 9. 2018
Ubytování ve vile s privátním bazénem, pěšky od krásné pláže
Bingin Beach.
8x 60 min (90 min) ve skupině kombinace Muay thai box s
kickboxem + kruhový trénink 3 x lekce jógy jako BONUS (v místě
možnost doobjednání dalších lekcí jógy)
Poznámka: Fitness lekce probíhají v angličtině, doporučujeme tedy
alespoň základní znalost jazyka.
Vhodné pro ženy i muže!
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 7 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.

Check in na ubytování ve vile v den příjezdu od 15 hodin

Check out na ubytování ve vile v den odjezdu do 12 hodin

Za lekce, jejich vedení, časové rozvržení během pobytu, styl a průběh lekcí je zodpovědný instruktor během pobytu.

Informace, rezervace:
Ing. Eva Martinásková
www.VillasResorts.cz
info@villasresorts.cz
tel. 777497781

Ceník
CENA: 27.990 Kč / osoba / pobyt
Cena zahrnuje: 10 x ubytování ve vile, snídaně, 8 x 60′ (90′) fitness kemp
program, 3 x lekce jógy, 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, cena
zpáteční letenky cca 20 tis. / osoba), cestovní pojištění včetně pojištění storna
zájezdu ze zdravotních důvodů
Pro závaznou rezervaci záloha 13.000 Kč / os.
Doplatek do 16. 7. 2018
Minimální počet účastníků je 10 osob.
Informace, rezervace:
Ing. Eva Martinásková
www.VillasResorts.cz
info@villasresorts.cz
tel. 777497781
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