JOGA RETREAT SEVERNÍ KYPR 2019
21. - 28.8.2019

SIDETOUR a Studio jógy Duhové zvonky Pardubice
DEN 3 - Jóga na St. Hilarion
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...the bright side of travelling
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670,- Euro
Chyť vítr do plachet, roztáhni svá křídla a odleť s námi.
Čeká tě týden plný poznání. Hřejivé slunce, moře, čerstvé pomeranče, místní speciality. Památná místa, rušné
uličky, klidné zahrady, slunečné pláže, paluba lodi, tam všude zažiješ jógu. Na dvou místech, se dvěma lektory.
Vzrušení, které poznávání nových míst doprovází, vyváží klid nabytý v józe, která jede s námi.
Zažij neobvyklé spojení a nechej vstoupit jógu do svého srdce na hřejivých místech.
Zahraniční zájezd zajišťuje kyperská cestovní agentura SIDETOUR a jógový program Studio jógy Duhové zvonky
Pardubice.
Cena: 670 euro (pouze ubytování, strava a program – s průvodcem) K ceně zájezdu je nutné započítat i letenku.
Ubytování: v dvoulůžkových pokojích, plná penze – místní speciality a tradiční kyperská kuchyně

SIDETOUR
www.sidetour.nordzyperntouren.com
FAX +90 3928151109 MOB1 +90 533 8225358
Canbulat Street 7/A • Kyrenia • NORTHERN CYPRUS
Studio jógy Duhové zvonky
Klášterní 54, 53002 Pardubice,ČR Tel: +420 792 301 305

Nostalgia Court

Elausa
Hotel&Restaurant

Program (detailní popis je uveden dále):
Den 1 Ubytování1
Den 2 Ubytování1
Den 3 Ubytování1
Den 4 Ubytování1
Den 5 Ubytování2
Den 6 Ubytování2
Den 7 Ubytování2
Den 8 			

Kyrenia Transfer a příjezd na hotel
Kyrenia Prohlídka města Kyrenia, hrad Kyrenia
Kyrenia Jóga na St. Hilarion, výšlap
Kyrenia Celodenní výlet lodí s jógou
Karpaz Jóga na pláži
Karpaz Jóga, relaxace a kurz vaření
Karpaz Jóga a výšlap na Mys Andreas
Cesta do Famagusty a odjezd na letiště

Cena retreatu obsahuje:
Transfer z a na letiště, plnou penzi, lekce jógy, soukromý výlet lodí, 1 celodenní výlet, 4 výlety či programy na půl dne, anglicky hovořícího průvodce v průběhu všech výletů, vstupné na navštívená místa
Cena neobsahuje:
Letenky, nápoje, osobní výdaje, spropitné

Ubytování 1 Kyrenia hotel - Nostalgia Court
Přímo v historickém centru města, jen 2 minuty chůze od historického přístavu

sidetour

Ubytování 2 Karpaz hotel - Elausa Hotel&Restaurant

Canbulat Street 7/A • Kyrenia • NORTHERN CYPRUS
Tel: +90 (0) 392 815 3008 • Fax: +90 (0) 392 8151109
info@side-tour.com • www.side-tour.com

DEN1

KYRENIA HOTEL
Nostalgia Court

Transfer z letiště - Příjezd
Na letišti v Larnace nebo Nikósii (bude upřesněno, které
letiště) nás vyzvedne zástupce Sidetour a převeze do
našeho hotelu v Kyrenii/Girne.
Podle času příjezdu uvítací večeře na hotelu.

***

DEN 2

KYRENIA HOTEL
Nostalgia Court

Prohlídka Kyrenie
Po ranní lekci jógy na horní palubě lodi Sabrina, která
je pro nás rezervována každé ráno, bude prohlídka s
průvodcem po historickém centru Kyrenie. Bude zde
možnost pro směnu peněz, nakupování atd.

***

DEN 3

KYRENIA HOTEL
Nostalgia Court

Jóga na hradě St. Hilarion Castle a výstup na Karmi
Po snídani odjezd na hrad St. Hilarion, lekce jógy na
hradě a jeho nejvyšším místě ve výšce asi 730m.
Vycházka přes Karmi Gorge do horské vesnice Karmi, po
pikniku zde přesun zpět do Kyrenie.

***

DEN4

KYRENIA HOTEL

Celodenní výlet lodí
Naše soukromá loď, jen pro naši skupinu a výlet okolo severního pobřeží Kypru s přestávkami na plavání a
oběd.

Nostalgia Court
***

DEN 5

KARPAZ HOTEL
Elausa
Hotel&Restaurant

Prohlídka Karpaz a jóga na pláži
Odjezd do druhého ubytování na poloostrově Karpaz
na východním konci Kypru. Na cestě navštívíme výstavu MINIACYPRUS a bude nás čekat jóga na jedné z
nejkrásnějších pláží na Kypru.

***
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DEN 6

KARPAZ HOTEL
Elausa
Hotel&Restaurant

Relax a život na vesnici
Relaxační lekce jógy v zahradách Elause. Představení
zemědělského života na Kypru formou zážitku, dojení
koz, pečení chleba a hlavně tradiční vaření (třeba se do
vaření také zapojíme).

***

DEN 7

KARPAZ HOTEL

Relaxujte a vydejte se do Cape Andreas
Navštívíme slavný kostel Apostola Andrease a pak výlet
na mys Andreas, nejvíce východní část Kypru.

Elausa
Hotel&Restaurant
***

DEN 8

Prohlídka Famagusty a transfer na letiště
Odjezd z hotelu Elausa. Při přepravě na letiště navštívíme
působivé zříceniny Salamis a historické centrum Famagusty. (program návštěvy Famagusty podle letových
časů!)

DETAILS

Cena retreatu obsahuje:
•
•
•
•
•
•
•
•

Transfer z a na letiště
plnou penzi
lekce jógy
soukromý výlet lodí
1 celodenní výlet
4 výlety či programy na půl dne
anglicky hovořícího průvodce v průběhu všech výletů
vstupné na navštívená místa

Cena retreatu na osobu: 670,- Euro (ubytování ve dvoulůžkových pokojích)
Děti 6-12 let 370 Euro pokud jsou ubytované na pokoji s rodiči
Rezervace:
•
•
•

Zálohová platba 150 Euro na osobudo konce ledna 2019
Doplatek nejpozději 3 týdny před odjezdem
Objednávka na https://sidetour.nordzyperntouren.com/joga-retreat-severni-kypr/

Storno podmínky:
•
•
•
•

0% do konce března 2019
20% do konce června 2019
50% do konce července 2019
100% po konci července 2019

sidetour

Canbulat Street 7/A • Kyrenia • NORTHERN CYPRUS
Tel: +90 (0) 392 815 3008 • Fax: +90 (0) 392 8151109
info@side-tour.com • www.side-tour.com

sidetour

...the bright side of travelling

