AJURWEDA NA SYLWESTRA W
POŁUDNIOWYCH INDIACH

Piękna plaża, południowe słońce, zaciszna atmosfera, nienaganna obsługa i
wszelkie błogosławieństwa ajurwedy i jogi… Tak, to tu w ośrodku
Somatheeram w stanie Kerala w południowych Indiach doskonale się Państwo
zrelaksujecie i wrócicie do pełni sił. Somatheerem Resort mieliśmy już okazję
polecać wielu naszym gościom, którzy wracali stamtąd oczarowani - teraz
proponujemy wyjazd sylwestrowy wzbogacony o wycieczkę po słynnych
rozlewiskach i oczywiście uroczystą kolację. A wszystko w specjalnych,
promocyjnych cenach, niższych niż proponowane przez sam ośrodek.
Zapraszamy!
Dzień 1
Wylot z Warszawy do Thiruvananthapuram z jedną lub dwoma przesiadkami.
Dzień 2
Przylot do Thiruvananthapuram; transfer do hotelu.
Dzień 3 – 8
Pobyt w ośrodku Somatheeram Resort, relaks i praktyki ajurwedyjski.

Dzień 9
Przejazd na lotnisko Thiruvananthapuram, powrót do kraju.
Termin: przełom 2018/2019, do indywidualnego ustalenia
Strona ośrodka: www.somatheeram.in

Cena (EUR):

Okres sylwestrowy

Kategoria
Standard Room
Garden Cottage
Special Cottage*
Kerala House Standard
Kerala House Deluxe A/c
Kerala Deluxe Suite A/c

Pakiet 7 nocy

Pokój 1 os.
1300
1400
1600
1900
2400
2800

Pokój 2-os.
2000
2100
2300
2700
3200
3700

Pakiet 14 nocy

Pokój 1-os.
2600
2800
3200
3900
4800
5700

Pokój 2-os.
4100
4300
4800
5500
6500
7500

Cena zawiera:
-

zakwaterowanie w ośrodku ajurwedycznym na 7 lub 14 nocy, w pokojach lub
bungalowach dwuosobowych z prywatną łazienką,

-

pełne wyżywienie w ośrodku (menu wegetariańskie),

-

transport z lotniska do ośrodka,

-

terapie ajurwedyczną, masaże (90-120 min. dziennie), codzienne zajęcia jogi i
medytacji, jedną lekcje gotowania, indywidualne menu, konsultacje z lekarzem
oraz darmowe leki i suplementy diety ajurwedycznej,

-

kolację sylwestrową,

-

wycieczkę po rozlewiskach („backwaters”),

-

wizę do Indii.

Cena nie zawiera:
- lotów z Polski do Indii i z powrotem (zależnie od połączenia od ok. 3000 zł),
- opieki polskiego pilota,
- zwyczajowych napiwków,
- dodatkowych terapii, wycieczek oraz wydatków natury osobistej.

