
YOGA & SAFARI – Keňa se Zuzkou Klingrovou –
ŘÍJEN 2019 (KE01)

cena již od 26.400 Kč / osoba

Cena zahrnuje:
 ubytování na 10 nocí
 soft All inclusive
 transferyletiště-ubytování-letiště
 lekce jógy
 český delegát v místěpobytu
 pojištěníCK proti úpadku







YOGA & SAFARI

KEŇA

s lektorkou Zuzkou Klingrovou

ŘÍJEN 2019

Termín včetně letu: 25. 10. – 6. 11. 2019

Termín ubytování: 26. 10. – 5. 11. 2019 (10 nocí v místě)

Když se řekne Keňa, bezpochyby každý si představí nekonečné pláně africké
savany zalité zapadajícím sluncem a pochodujícími stády divokých zvířat. Teď si k

tomu ještě přidejte ubytování v krásném resortu na pobřeží Indického oceánu a
lekce jógy s lektorkou Zuzkou Klingrovou.

A pokud Vám tahle vizualizace přijde málo, možná Vás naladí TOTO VIDEO s
ochutnávkou toho, co Vás na pobytu čeká.

CO VÁS ČEKÁ?

● ubytování na 10 nocí v krásném 4* hotelu ve dvoulůžkových pokojích
● soft All inclusive
● pláž přímo u resortu
● 2x denně jóga lekce se Zuzkou Klingrovou (v příjezdový, odjezdový den a ve

dnech safari jóga není)
● 2 denní safari
● český servis v době pobytu

 

PRO KOHO JE POBYT VHODNÝ?

…

https://www.youtube.com/watch?time_continue=104&v=k2yrEsiWAn4


POPIS UBYTOVÁNÍ

Keňa / Watamu.

Tento rezort je umístěn na okraj zátoky kde se oceán vlévá do vnitrozemí a tvoří
nádhernou mořskou rezervaci zvanou Mida Creek. Ve zdejším rezortu zažijete
neskutečné západy slunce a okolní příroda bere dech. Resort, skládající se z 20
dvoupatrových vilek, se nachází přímo na pláži Mida Creek, tvořené řadou malých
zátok. Nabízí se zde úžasný pohled na háj mangrovníků, jenž patří mezi největší a
nejstarší stromy na naší planetě. V těsné blízkosti hotelu leží národní mořský park
Watamu.

VYBAVENÍ HOTELU

● vstupní hala s recepcí
● hlavní restaurace
● pizzerie
● 2bary
● Wi-Fi v lobby a na hlavním baru (zdarma)
● obchod
● konferenční místnost
● TV místnost
● 2 bazény se slanou vodou

● z toho 1 bazén s jacuzzi (lehátka a slunečníky zdarma)

● prádelna (za příplatek)

VYBAVENÍ POKOJŮ



● individuálně ovladatelná klimatizace
● stropní ventilátor
● moskytiéra
● LCD TVse satelitním příjmem
● minilednička (láhev vody denně zdarma)
● set pro přípravu kávy a čaje
● vlastní sociální zařízení (koupelna se sprchou, vysoušeč vlasů, WC)
● trezor
● balkon nebo terasa

STRAVOVÁNÍ

SOFT All Inclusive:10.00–23.00,zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu,
odpolední káva/čaj se sušenkami, během oběda a večeře nealkoholické nápoje, po
celý den k dispozici voda z barelu v hlavní restauraci a u bazénu a místní rozlévané
víno. Lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

PLÁŽ

Písčitá, lehátka a slunečníky zdarma, osušky (k dispozici za zálohu)

JÓGA LEKCE

Jóga lekce budou probíhat 2 x denně (ráno a večer), informace o jóga lektorce v
záložce Jóga.

V den příletu, odletu jóga a ve dnech výletů jóga není.

SPORTOVNÍ AKTIVITY ZDARMA:

• fitness • tenisový kurt • plážový volejbal • fotbal • stolní tenis • lukostřelba •
kulečník • šipky • boccia • půjčovna kol • vodní gymnastika

AKTIVITY ZA POPLATEK:



• salon krásy • masáže • vodnísporty na pláži • kánoe • kajak • katamarán •
potápění • šnorchlování • rybaření • kitesurfing • jízda na koních • organizovaná
projížďka na kole

TIP PRO VÁS:

Na jóga pobyt je možno se nahlásit i pouze v 1 osobě, doplníme vás na
dvoulůžkový pokoj s další klientkou a nemusíte připlácet za jednolůžkový pokoj.

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
info@villasresorts.cz
tel. 702047307

http://www.VillasResorts.cz
mailto:info@villasresorts.cz
tel:702047307


Ceník

CENA: 26 400 Kč / osoba / pobyt bez safari

CENA: 33 400 Kč / osoba / pobyt vč. 2 denního safari

Cena zahrnuje: ubytování na 10 nocí, soft All inclusive, transfery, lekce jógy (v
příjezdový, odjezdový a ve dnech safari jóga není), český delegát v místě pobytu,
pojištění CK proti úpadku

V případě výběru pobytu se safari jsou dále v ceně veškeré poplatky související se
safari, tj. vstupy do parku, poplatky za vjezdy, ubytování s plnou penzí, řidič /
průvodce v AJ / a neomezené množství vody ve voze. Pouze na ubytování v rámci
safari nejsou v ceně zahrnuty nápoje.

Cena nezahrnuje: letenky (cena letenek cca 20 tis. / osoba), cestovní a storno
pojištění od Union za 910 Kč (balíček A60 s plněním storna do 60 tis.)

 

Záloha nyní: 10 000 Kč

Doplatek: do 2 měsíců před odletem (tj. do 23. 8. 2019)

 

Nákup letenek: po naplnění min. počtu

Minimální počet účastníků: 12 osob



KAPACITA OMEZENA POUZE NA 20 OSOB! REZERVUJTE VČAS!

Informace, rezervace:
Ing. Nikola Odvárková
www.VillasResorts.cz
info@villasresorts.cz
tel. 702047307

http://www.VillasResorts.cz
mailto:info@villasresorts.cz
tel:702047307












Jóga

O LEKTORCE JÓGY: Zuzana Klingrová

…
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