
CA SUNSET Marie Šebestová,    +420 377 478 648,  
+420 777 006 957,      casunsettravel@gmail.com 

Akce je pořádána ve spolupráci s partnerskou CK Blue Banana Travel.

Rezervace 
a přihlášky: 

Srí Lanka
Jóga a orientální tanec

   8.11.-17.11.2018

Srí  Lanka, perla Indického oceánu. Příjemné     
tropické podnebí, nádherný oceán, úchvatná 
příroda, čajové plantáže a historické památky...
Bohatý doprovodný program pro nadšence 
jogocviku i orientálního tance: Jóga 2x denně 
s Karolinou Štraus Idris (jemná, vinyasa, jin, 
hormonální). Ucelený program orientálního 
tance „Ghawazy a Awalim - back in time“ 
(17h) s Lenkou Badriyah Zychovou. 
Čekají vás neotřelé taneční lekce, zajímavé 
přednášky, sdílení zkušeností…
Program je vhodný pro zkušenější 
i začínající jogíny a tanečnice.

Karolina Štraus Idris

Lenka Badriyah Zychová
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Program: 8.11. odlet z Prahy
9.11. přílet do Kolomba
9.11.-17.11. pobyt v příjemném 3-hvězdičkovém hotelu u indického 
oceánu. 2x denně lekce jógy (Karolina) a ucelený program 
orientálního tance (Lenka). Možnost dvou fakultativních výletů: 
horská planina Nuwara Eliyya s čajovými plantážemi a historické 
město Kandy.
17.11. odlet z Kolomba do Prahy

Cena: Kč 29 800,- / osoba ve dvoulůžkovém pokoji

Cena zahrnuje: zpáteční letenku Praha – Kolombo, 2x denně lekce jógy, 
speciální vzdělávací program orientálního tance, 8x ubytování 
ve dvoulůžkovém pokoji hotelu od 3 hvězd, vč. snídaně, letištní 
transfery, zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje: kompletní cestovní pojištění a další osobní náklady, vstupní 
vízum (35 USD elektronicky před odjezdem nebo 40 USD při příletu 
do Kolomba), stravu kromě snídaně, výlety na čajové plantáže 
a do Kandy

Pořadatel si vyhrazuje změny v časovém harmonogramu programu zájezdu z  důvodu návaznosti 
leteckého spojení. Zároveň se zaručuje všechny objednané služby splnit.

Karolina Štraus Idris a Lenka Badriyah Zychová


