
Če želite sprostiti telo in duha ter se na 
edinstven način povezati z naravo je ta 
izkušnja prava za vas. Jogo bomo vadili zunaj 
na svežem alpskem zraku s pogledom na 
spokojno jezero obdano s tisočerimi odtenki 
zelene v objemu mogočnih gora.

Dan bomo začeli s pranajamo za 
dvig energije in telo prebudili s 
pozdravi soncu. Ob sončnem 
zahodu se bomo posvetili bolj 
umirjeni praksi hatha joge. Čez dan 
lahko raziskujete čudovito 
Bohinjsko dolino s kolesi, zaveslate 
po jezeru ali pa se sprostite v 
hotelskih savnah. 

3 x nočitev s 4 dnevnim programom joge

16.04. – 19.04.2020 07.05. – 10.05.2020
14.05. – 17.05.2020 21.05. – 24.05.2020

Od četrtka do nedelje
V dvoposteljni sobi:  V eno posteljni sob:

Cena na osebo 465 € 510 €

Oddih vključuje:
✓  3 nočitve v sobi DBL / SNGL
✓  Pijača dobrodošlice - zeliščni čaj
✓  Zdrav zajtrk in večerja (na voljo vegetarijansko / vegansko / brez glutena / laktoze)
✓  Joga s certificirano hatha in vinjasa učiteljico joge
✓  2 praksi joge na dan, 30-60 min, za vse nivoje predznanja (pranajama, pozdravi soncu, joga ob 
     sončnem zahodu, meditacija)
✓  Uporaba pripomočkov za jogo
✓  2 popoldanski aktivnosti med bivanjem: najem kolesa / kanuja / kajaka ali sup-a
✓  Vstop v savne hotela (potrebna predhodna rezervacija)
✓  Uporaba brisač za savno, kopalnega plašča in natikačev
✓  Brezplačen brezžični internet

Doplačila
✓   Turistična taksa: 2 € / osebo / noč

Plačilni pogoji:
✓   Predplačilo 7 dni pred prihodom

Stroški odpovedi pri odpovedi potrjenih rezervacij:
✓   Brezplačana  odpoved: 7 dni pred prihodom
✓   6-3 dni pred prihodom: 50% STORITEV
✓   2-1 dni / dan pred prihodom: 100% STORITEV

Reservation
✓   Na povpraševanje in glede na zasedenost.

4 DNEVNI POMLADANSKI JOGA ODDIH
Bohinjsko jezero, Apartmaji Triglav

Kontakt
Oddelek za prodajo in trženje

Tel .: +386 51 328 082; +386 30 600 482
E-pošta: info@alpinia-group.si


