
Cestovní kancelář Blue Banana Travel s.r.o., Palackého 719/7, 110 00 Praha 1
      +420 777 819 682, +420 724 849 428

bluebananatravel.cz        info@bluebananatravel.cz

Sardinie
Dovolená s jógou

s lektorkou Elenou Pacholetovou (Studio Eli)

   21.09. – 28.09.2019 

Sardinie je čarokrásný ostrov s příjemným 
podnebím, fascinujícím mořem, nedotčenou 
přírodou, starověkými městečky a pestrou 
kuchyní.
Lekce jógy 2 x denně v krásné zahradě hotelu.
Ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu 
Colonna du Golf v obklopení národního parku 
„Golfo di Cugnana“. Hotel je situovaný 30 m 
od moře, s vlastní malou pláží. Na nejkrásnější 
pláže této oblasti Rena Bianca (3 km) hotel 
poskytuje pravidelnou kyvadlovou dopravu. 

Program:
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21.09. – 28.09.2019 

Hotel: Colonna Hotel du Golf****

Ubytování: dvoulůžkový pokoj se snídaní

Cena: 24 200 Kč/osoba ve dvoulůžkovém pokoji*

Cena zahrnuje: - ubytování 7 nocí se snídaní ve 4* hotelu ve dvoulůžkových pokojích
- zpáteční letenka vč. všech tax Praha - Olbia (Sardinie)
- letištní transfery do/z hotelu
- asistence místního delegáta
- cvičení (lekce jógy 1 – 2 x denně) podle druhu programu
- zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje: - kompletní cestovní pojištění
- fakultativní aktivity, volitelné výlety
- příplatek za polopenzi + Kč 1100 / na osobu

Pro bližší info: www.studioeli.cz info@studioeli.cz tel: 777 345 782
nebo info@bluebananatravel.cz tel: 724 849 428, 777 819 682

* Poznámka: Cena platí při počtu 12 účastníků. Po dohodě s přihlášenými 
účastníky je možné cestu zrealizovat i při menším počtu. V 
takovém případě se konečná cena upravuje následovně:
10 - 11 osob: Kč 24 500
8 -  9 osob:  Kč 25 000

Pořadatel si vyhrazuje změny v časovém harmonogramu programu zájezdu z důvodu návaznosti 
leteckého spojení. Zároveň se zaručuje všechny objednané služby splnit. 
Zájezd pořádá CK Sardegna ve spolupráci s CK Blue Banana Travel.


