
Jóga v jižní Indii - Peace Garden Beach Resort 
2. - 16. března 2019 

 
Jméno:…………………………………………… 
 
Příjmení:…………………………………………. 
 
E-mail:……………………………………………. 
 
Telefon:……………………………………………. 
 

INFORMACE O ZÁJEZDU 
 

13 dní s jógou na jižním pobřeží Indie (Goa) v Peace Garden Beach Resort, který 
se nachází přímo u oceánu - pláž Talpona. 
 
Pořadatel zájezdu: 
Cestovní kancelář Yogacentrum Praha, s.r.o., IČO 04153294, se sídlem Poděbradova 
699/14, Ďáblice, 182 00 Praha 8. 
 
Cena 
od 8.990,- Kč / osoba dle zvoleného typu pobytu  (záloha 50% z ceny po odeslání 
přihlášky, záloha je nutná k rezervaci místa, doplatek úhrady do 11.2.2019) 
 
Termín  
2.3. – 16.3.2019 (odlet z Prahy v SO 2.3.; pobyt 3.3.–15 .3.; návrat do Prahy v SO 16.3.) 
 
 
Ubytování - vyplňte dle nabídky (např. Garden huts č.1, jedna osoba  se cvičením, 12.990Kč) 

 
 
 
Chcete zajistit letenku:  ANO  NE  
 
Chcete zajistit cestovní pojištění:  ANO  NE  
 
 
Cena zahrnuje: 
12 nocí - dle typu zvoleného ubytování 
13 x snídani 
12 x ranní joga  
12 x večerní joga 
Pojištění CK proti úpadku 
 
 



Cena nezahrnuje: 
letenku 
pojištění účastníka 
vízum 
dopravu z a na letiště  
 
Cena dopravy cca 25 USD na osobu jedna cesta. V případě požadavku zařídíme 
individuální odvoz (např. jiný letecký spoj) 
 
Způsob platby  
bankovním převodem na číslo účtu: 2800811556/2010 V. S. 124 , do poznámky uveďte: 
vaše příjmení - Indie nebo v hotovosti ve studiích Yogacentra. Doplatek platby uhraďte 
nejpozději do 11.února 2019. 

STORNO PODMÍNKY 

Vyplněná přihláška a zaplacení zálohy slouží jako doklad o uzavření smlouvy o zájezdu a 
vážném zájmu klienta zúčastnit se pobytu v Indii .  

• více než 60 dní před zahájením zájezd storno poplatek 30% 
• 59 – 41 dní před zahájením zájezdu storno poplatek 40% 
• 40 – 21 dní před zahájením zájezdu storno poplatek 60% 
• 20 – 6 dní před zahájením zájezdu storno poplatek 80% 
• 5 dní a dříve před zahájením zájezdu storno poplatek 100% 
 
Bližší informace 
http://www.yogacentrum.cz/akce-a-seminare-7/joga-v-jizni-indii---peace-garden-beach-
resort-22a 
Podrobné smluvní podmínky CK obsahují Všeobecné obchodní podmínky CK, které jsou 
k dispozici na http://www.yogacentrum.cz/dovolena-s-jogou-99/ck-yogacentrum-100 
 
TUTO PŘIHLÁŠKU ODEVZDEJTE NA RECEPCI YOGACENTRA NEBO ZAŠLETE 
SCAN E-MAILEM NA info@yogacentrum.cz . 
 
 
 
V ……….……....dne…….………….  ………………………. 

 podpis 
 
 
 

www.yogacentrum.cz 
info@yogacentrum.cz 
tlf. +420732445530 


