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BALI 
poznávací pobyt s jógou

s lektorkou Adrianou Seidler

  6.11. - 18.11.2020

Relaxační a poznávací dovolená 
na nejznámějším indonéském ostrově Bali.

Pravidelné lekce jógy.

Ubytování v komfortních hotelích u moře 
i ve vnitrozemí ostrova.

Program:
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PROGRAM (12 dní/10 nocí):

6.11. 
odlet z Vídně nebo z Prahy
7.11. 
přílet do Denpasaru (Bali), transfer z letiště do vnitrozemí, do Ubudu, ubytování v hotelu
8.11. 
ranní jóga, aklimatizace, malý výlet po Ubudu s doprovodem (Monkey Forest, královský palác, apod.)
9.11. 
ranní jóga, celodenní fakultativní výlet (kaskádovité rýžové pole Tegalalang, chrám svatého 
pramene Tirta Empul, údolí Gunung Kawi). Spontánní lekce jógy v průběhu výletu. Podrobnější 
informace budou k dispozici blíže k datu odletu do destinace.
10. - 11.11. 
ranní a večerní jóga, volný den
12.11. 
check out z hotelu a přesun do hotelu u moře v Sanuru (cestou z Ubudu uskutečníme malý 
výlet v ceně) večerní jóga
13.11. 
ranní a večerní jóga, volný den, pobyt u moře, případně pro zájemce výlet s doprovodem do 
muzea francouzského malíře Le Mayeur
14.11. 
ranní jóga, celodenní fakultativní výlet na jeden z nejznámějších chrámů na ostrově Tanah 
Lot, následuje výlet do chrámu na útesu Uluwatu, shlédnutí hinduistického eposu taneční 
představení Ramayana při západu slunce nad Indickým ocenánem. Spontánní lekce jógy v 
průběhu výletu. Podrobnější informace budou k dispozici blíže k datu odletu do destinace.
15.11. 
ranní a večerní jóga, volný den
16.11. 
ranní a večerní jóga, poslední den na ostrově, nákupy
17.11.
ranní jóga, check out z hotelu, odlet z Bali po půlnoci tj. 18.11.2020
18.11. 
přilet do Vídně nebo do Prahy

POZNÁMKA: 

Cvičení jógy bude probíhat na různých místech, krytých i pod širým nebem. 
Doporučujeme s sebou skladnou, cestovní podložku.
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Zájezd pořádá CK Blue Banana Travel. Pořadatel si vyhrazuje změny v časovém harmonogramu programu 
zájezdu z  důvodu návaznosti leteckého spojení. Zároveň se zaručuje všechny objednané služby splnit.

Cena: 47 900 Kč / 1 880 Eur / osoba ve dvoulůžkovém pokoji 
Cena zahrnuje: - zpáteční letenku Vídeň / Praha – Denpasar, vč. tax a poplatků

- 5x ubytování, vč. snídaně v hotelu Green Field v Ubudu 
- 5x ubytování, vč. snídaně v hotelu Griya Santrian v Sanuru
- výlet po Ubudu a v Sanuru do muzea Le Mayeur
- česko-slovenský delegát
- letištní transfery na místě
- transfer mezi Ubudem a Sanurem
- lekce jógy
- zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje: - kompletní cestovní pojištění
- stravu kromě snídaně
- fakultativní celodenní výlety: okruh Tanah Lot/Uluwatu, 
   okruh Tirta Empul/Tegalalang/  

Pro bližší info: info@bluebananatravel.cz nebo 724 849 428, 777 819 682
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