Joga počitnice na Baliju z Ano Kersnik Žvab, 10 dni
Hoteli 4*, nočitev z zajtrkom

04.02.2023 do 13.02.2023
14 - Celostno potovanje
Bali ni znan le po izjemnih plažah, temveč tudi kot energetsko močna destinacija. Zato
te vabim, da se mi pridružiš na tropskih počitnicah, kjer se bomo z inovativnimi vadbami joge
dobro razmigali in se sprostili s preizkušenimi meditativnimi tehnikami.
Več kot 15 letno poučevanje joge v Sloveniji in tujini ter kot avtoricah 6 knjižnih
uspešnic za jogo me je pripeljalo do tega, da razvijem edinstvene tipe vadb, ki nudijo
vitalnost telesa, očiščenje uma in duha ter pomagajo pri izboljšanju gibljivosti ter krepitvi
celotnega telesa. Prav tako so vadbe joge in druge jogijske tehnike namenjene globoki
sprostitvi in povezanosti uma, telesa in duha, kar potrebujemo na vseh področjih življenja.
Vse znanje in izkušnje si želim deliti s tabo na Baliju.
Bogat program ti ponuja možnosti za celosten oddih, delo na sebi in nepozabno
doživetje na čarobnem Baliju.
Se želiš dobro razmigati in sprostiti na eni izmed najlepših tropskih destinacij?
“Potem se prijavi na JOGA POČITNICE NA BALIJU 2023!”

Namaste.
Ana Kersnik Žvab – Devayani

Pester program poleg obiska znanih destinacij na Baliju zaobjema različne jogijske
prijeme, kot so:
–

RAZLIČNI STILI JOGE

–

DIHALNE TEHNIKE

–

KRIJE

–

MEDITACIJA

–

CHANTING ALI MANTRANJE, PETJE MANTER

–

MOTIVACIJSKA PREDAVANJA ZA OSEBNO RAST

Ker rada razvajam svoje vadeče, sem pripravila posebno presenečenje. Poklanjam ti
tudi posebno darilo, in sicer 3 e-knjige , s katerimi lahko vadiš jogo tudi po odhodu domov.

DARILA:
–

E-KNJIGA SRČNA JOGA: Z DIHALNIMI TEHNIKAMI DO ZDRAVEGA SRCA

–

E-KNJIGA: ANTI-STRES JOGA

–

E- KNJIGA: SMUTIJI: DETOX JOGA

Če potujete v paru in bi si eden želel »joga počitnice«, drugi pa le navadne počitnice,
je tudi to mogoče. Oglejte si »Tropske počitnice na Baliju«.
1. dan LJUBLJANA – DENPASAR . Zbor v Ljubljani, ter vožnja do letališča v Benetkah.
Polet preko vmesnega letališča proti Denpasarju v Indoneziji. (letalo)
2. dan DENPASAR – KUTA/SEMINYAK . class="ql-align-justify">Nadaljevanje poleta proti
Denpasarju v Indoneziji. Po pristanku ureditev obmejnih formalnosti, ter vožnja do hotela.
Nočitev. (H, letalo)
3. dan KUTA/SEMINYAK – opcijski izlet TANAH LOT – RIŽEVA POLJA – jezero
BRATAN. Pred zajtrkom prebudimo telo z meditacijo in jutranja jogo: odpiranje čakr in
prebujanje telesa. Zajtrk. Prost dan za počitek ali individualne aktivnosti. Po želji (za
doplačilo) vožnja do templja na otočku Tanah Lot ter doživetje obale Indijskega oceana v
jutru. Vožnja v hrib v balijsko samobitnost proti jezeru Bratan. Visoko v brežinah nas ujame
sprehod po najlepših otoških riževih poljih, ki se potegujejo za Unescovo zaščito. Počitek na
vožnji do Candikuninga, kjer obiščemo tržnico z začimbami in tropskim sadjem. Na jezeru
obiščemo tempelj jezerske boginje Pura Ulun Danu Bratan, ki odseva v mirni vodni gladini.
Vožnja do hotela. Večerja. Po večerji se sprostimo z anti-stres jogo ter spoznamo s petjem
manter. Nočitev. (H, Z) Chanting

4. dan KUTA/SEMINYAK – opcijski izlet v TAMPAKSIRING, GUNUNG KAWI IN
UBUD. Pred zajtrkom izvajamo Pozdrav soncu ali Surya namaskar in zdravilne energetske
vaje. Zajtrk. Prost dan za počitek ali individualne aktivnosti. Po želji (za doplačilo) se
odpeljemo do Tampaksiringa in obiščemo vodni tempelj Tirta Empul ter tempelj Gunung
Kawi. Na povratku obiščemo še začimbni vrt, kjer lahko kupimo najdražjo kavo na svetu in
poslikamo riževa polja. Ubud je kulturna prestolnica Balija in če kje, prav tukaj lahko
začutimo balijski navdih. Sprehodimo se po opičjem gozdu, ki slovi po odlični zemeljski
energiji. Prosto popoldne, ki je namenjeno uživanju v vzdušju Ubuda, ki nas preseneti s
trgovinicami z umetno obrtjo brez primere. Vožnja do hotela. Po večerji sledi meditacija in
zdravilna joga. Nočitev. (H, Z)
5. dan KUTA/SEMINYAK – opcijski izlet NUSA PENIDA . JUTRANJI RITUAL:
SATSANG. Pred zajtrkom izvajamo detoks jogo za očiščenje telesa, uma in duha ter se
spoznamo s krijami – tehnikami za čiščenje telesa. Zajtrk. Prost dan za počitek ali
indvidualne aktivnosti. Po želji (za doplačilo) se lahko odpravimo na izlet do čudovitega otoka
Nusa Penida. Po večerji sledi detoks joga. Nočitev. (H, Z)
6. dan KUTA/SEMINYAK – gliser na otočke GILI. . Dan pričnemo s srčno meditacijo za
odpiranje anahate ali srčne čakre ter srčna joga. Zajtrk. Vožnja do pristanišča ter vožnja z
gliserjem na otočke Gili (okoli 90 minut). Po pristanku odkorakamo do našega hotela.
Namestitev in prosto za počitnice. (H, Z, gliser) Po večerji sledijo dihalne tehnike (Tehnika
za čiščenje nadijev: Nadi Shodhana Pranayama) in joga: srčna joga. Nočitev.
7. dan Otočki GILI – počitnice . JUTRANJI RITUAL: SATSANG. Pred zajtrkom izvajamo
dihalne tehnike (Kapallabhati I.) in se prebudimo z jutranjo jogo: Zdrava hrbtenica. Zajtrk.
Prost dan za počitnice. Otočki Gili so znani po čudovitih koralnih grebenih in odličnem
letoviškem vzdušju z dobro hrano in obiljem dodatnih storitev. Po večerji sledi delavnica
Zdrava hrbtenica in joga za vitalnost hrbtenice. Nočitev. (H*, Z)
8. dan Otočki GILI – počitnice . Dan začnemo z dihalnimi tehnikami (Kapalabhati II) in
jutranjo jogo (Moč rok). Zajtrk. Prost dan za počitnice. Otočki Gili so znani po čudovitih
koralnih grebenih in odličnem letoviškem vzdušju z dobro hrano in obiljem dodatnih storitev.
Pred večerjo sledi predavanje: Life-coaching: Zaživi svoje sanjsko življenje – Avtor svojega
življenja. Večerja. Po večerji izvajamo jogo: Izzivi opor na rokah. Nočitev. (H*, Z)
9. dan Otočki GILI – gliser na BALI - vmesno letališče . JUTRANJI RITUAL: SATSANG.
Pred odhodom sledi petje manter ali chanting (Mante za varno potovanje) in jutranja joga –
Osvežila joga za super zaključek jogijskega potovanja in vitalna priprava na odhod. Zajtrk.
Slovo od Gilijev, vožnja z gliserjem na Bali. Vožnja na letališče odkoder preko vmesnega
letališča poletimo proti Benetkam. (Z, gliser, letalo)
10. dan vmesno letališče – LJUBLJANA . Nadaljevanje poleta preko vmesnega letališča
proti Benetkam. Sledi še prevoz do Ljubljane. ( letalo)

Cenovni podatki:
Cena potovanja

Redna cena
1848 EUR

Obvezna doplačila
Indonezijski vizum - (plačilo in pridobitev NA KRAJU SAMEM)
Doplačilo za skupino v velikosti 15 - 19 oseb
Doplačilo za povišanje cene letaliških in varnostnih pristojbin
Doplačila po želji
Odstopnina (5,02 %) od vrednosti aranžmaja - PAKET A **
Doplačilo za enoposteljno sobo
Zdr. zav. Vzajemna Tujina do 15 dni kritje S - posamično

Aktualna cena
1848 EUR

35,00 EUR
99,00 EUR
87,00 EUR

5,02 %
300,00 EUR
23,12 EUR

Cena (najmanj 20 udeležencev) vključuje : letalski prevoz do Denpasarja in nazaj,
letališke pristojbine in varnostne takse (400 EUR), prevoz Ljubljana – letališče Benetke –
Ljubljana, 7 nočitev v prijetnih hotelih 4* z zajtrkom, gliser iz Balija na Gilije in nazaj, prevoze
in oglede s klimatiziranimi vozili, slovensko spremstvo, stroški vsebinskega vodje Ane
Kersnik Žvab ter vse njene aktivnosti, opisane v programu, stroške priprave in organizacije
potovanja.
Doplačila po želji na kraju samem (na osebo):
–
posamezen izlet na Baliju od 60 EUR na osebo (prevoz, lokalni vodnik, slovenski
vodnik, vstopnine)
VIZE: Indonezijski vizum (za največ 30 dni) pridobimo na letališču ob vstopu v državo za
okoli 35 EUR. Potrebujemo potni list, ki je veljaven vsaj še 6 mesecev od zaključka
potovanja.
ZDRAVJE: obveznih cepljenj za to potovanje ni.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 15
PRIPRAVA POTOVANJA: 20.09.2022
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije
potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.

LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s
kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno
kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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