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BALI 
Jóga a meditace na ostrově tisíce chrámů

s lektorkami Hankou Seifrtovou a Marcelou Martinkovou

  07.11. - 17.11.2019

10 dnů na ostrově bohů a chrámů, kde se snoubí 
tisíce let staré rituály s moderním životem.
Lekce jógy a meditace pod vedením Hanky 
Seifrtové a Marcely Martinkové.
Výlety do krásných hinduistických chrámů 
a za dechberoucí přírodou.
Příjemné ubytování u moře v oblasti Sanuru 
a mezi rýžovými poli, na okraji centra kulturního a 
duchovního života, města Ubud.

Program:
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Zájezd pořádá CK Blue Banana Travel s.r.o. Pořadatel si vyhrazuje změny v časovém harmono-
gramu programu zájezdu z důvodu návaznosti leteckého spojení. Zároveň se zaručuje všechny 
objednané služby splnit.

Program: 07.11. odlet z Prahy
08.11. - 12.11. pobyt mezi rýžovými poli (Ubud)
12.11. - 16.11. pobyt u moře (Sanur)
16.11. odlet zpět do Prahy
17.11. návrat do Prahy

Cena: Celková cena zájezdu vč. letenky: 
43 490 Kč/na osobu ve dvoulůžkovém pokoji
41 990 Kč/na osobu ve třílůžkovém pokoji 

Cena zahrnuje: - zpáteční letenku vč. tax Praha - Denpasar (limit 20 000 Kč)
- 4 x ubytování vč. snídaně v hotelu Green Field*** v Ubudu
- 4 x ubytování vč. snídaně v hotelu Griya Santrian**** v Sanuru
- lekce jógy a meditace 2 x denně nebo dle druhu programu
- letištní transfery do/z hotelu
- transfer mezi Ubudem a Sanurem
- zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje: - kompletní cestovní pojištění
- fakultativní aktivity, volitelné výlety, vstupy
- stravování kromě snídaně

Poznámka: Uvedené ceny platí při počtu min. 16 účastníků.

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