Jógatábor
kalandtúrákkal
Szardínián
2022. Június 8 – 19.

AKTÍV KIKAPCSOLÓDÁS
ÉS PIHENÉS FESTŐI
KÖRNYEZETBEN
Iyengar és
Himalaya
Kriya jóga

• Reggeli és esti jóga órák
• Kezdőknek és haladóknak is

Sziklamászás

• Biztonságos módon kipróbálható
• Haladóknak nehéz utak
• Felszerelést biztosítunk a kezdőknek

Kirándulás

• Könnyű, rövid túrák és egész napos
tracking gyönyörű tájakon
• Városnézés, piac, múzeumok

Strandolás

• Türkiz színű víz változatos tengerparti
szakaszokon

Info
• Kérdéseidet telefonon és írásban is felteheted
• Nagy János: janosnagy71@gmail.com,
• +3670 257 9010

Jelentkezés
• Jelentkezési határidő: 2022. április 14.
• Részvételi szándékodat, kérlek, írásban jelezd a fenti e-mail címen
(A repülőjegy árak miatt érdemes mielőbb jelentkezni!)

8 nap / 12 nap
• A táborban 8 napos és 12 napos formában is részt lehet venni
• A 8 napos program esetén a hazaindulás 2022. június 15. szerda
• A 12 napos program esetén a hazaindulás 2022. június 19. vasárnap

Helyszín
• Szardínia, Cala Gonone

Tudj meg többet a programról
a következő oldalakon
• Aki a 8 napos, rövidebb programot választja, a 8. napon hazautazik,
• A többiek számára a program folytatódik és a 12. napon utazunk haza!

Érkezés | Autó átvétel | Szállás elfoglalása

Cala Fuili
Fürdés
Mászás

1. Nap

június 8. szerda

Jóga | Vacsora idő | Megosztó kör
Jóga | Reggeli idő

Cala Fuili
június 9. csütörtök

2. Nap

Fürdés
Mászás

Jóga | Vacsora idő | Megosztó kör

Jóga | Reggeli idő

Cala Ziu Martine & Luna
Kirándulás motorcsónakkal
Fürdés
Köteles mászás | Deep Water Solo

3. Nap

június 10. péntek

Jóga | Vacsora idő | Megosztó kör
Jóga | Reggeli idő

június 11. szombat

4. Nap

Orgosolo: Monte Novo San Giovanni
&
Nuraghe Mannu
Egész napos kirándulás – hegyi túra
Délután igény szerint fürdés (Cala Gonone)
Igény szerint mászás (Biddriscottai)

Jóga | Vacsora idő | Megosztó kör

Jóga | Reggeli idő

Cala Sisine & Biriola
Kirándulás motorcsónakkal
Fürdés
Deep Water Solo

5. Nap

június 12. vasárnap

Jóga | Vacsora idő | Megosztó kör
Jóga | Reggeli idő

Gola di Gorropu
június 13. hétfő

6. Nap

Egész napos kirándulás
Hegyi túra a kanyonban (túracipő kell)

Vacsora idő | Megosztó kör

Jóga | Reggeli idő

Porto San Paolo &
Isola Tavolara
Egész napos kirándulás autóval
Fürdés
Igény szerint hajókázás
Igény szerint kirándulás a hegyre

7. Nap

június 14. kedd

Jóga | Vacsora idő | Megosztó kör
Hazautazás
…vagy
a nyaralás
folytatódik!
június 15. szerda

8. Nap

Jóga | Reggeli idő

Cala Mariolu &
Spiaggia dei Gabbiani
Kirándulás motorcsónakkal
Fürdés
Snorkeling
Mászás

Jóga | Vacsora idő | Megosztó kör

Jóga | Reggeli idő

San Pantaleo &
Porto Istana
Egész napos kirándulás autóval
Városnézés a hegyi művész kisvárosban
A nevezetes piac meglátogatása
Fürdés - fehér homokos tengerparton

9. Nap

június 16. csütörtök

Jóga | Vacsora idő | Megosztó kör
Jóga | Reggeli idő

Dorgali &
Cala Gonone & Biddriscottai
Kirándulás autóval

június 17. péntek

10. Nap

Betekintés a helyi kultúrába
Igény szerint Archeológiai múzeum
Fürdés
Mászás (barlang áthajlás, könnyű és nehéz utak)

Jóga | Vacsora idő | Megosztó kör

Jóga | Reggeli idő

Cala Goloritze
Kirándulás motorcsónakkal
Fürdés
Mászás
Toronymászás

11. Nap

június 18. szombat

Jóga | Vacsora idő | Megosztó kör

június 19. vasárnap

12. Nap

Hazautazás

Sardinia Kemping

Szállás

Étkezés

https://www.calagononecamping.com/

• A kemping 4 hektáron terül el a Orosei öbölben, a tengerparttól 500 méterre
• Az újonnan épült tágas faházakból (bungalow) többféle méret áll rendelkezésünkre
• A kemping területén medence és még számtalan szolgáltatás található

• A tábor során az étkezés önellátással történik
• Van étterem, kávézó, büfé és bolt is a kemping területén. Reggeli a szálláshoz igényelhető felárért!
• A vendéglátó helyek csak védettségi igazolvánnyal látogathatók, ugyanakkor elvitelre is elkészítik az ételeket
• Reggelire és vacsorára van idő hagyva a programtervben, napközbenre érdemes lesz csomagolni ételt, saját igények
szerint

Faház (bungalow)
A szállás árak tájékoztató
jellegűek (390 Ft-os Euro
árfolyammal számolva).
Minden faház pótágyazható!

A csoportos foglalásunkra
kedvezményt fogunk kapni
a végső létszám
ismeretében!

Euro

Forint

7 éjszaka

11 éjszaka

2 ágyas

60,00 €

23 400 Ft

163 800 Ft

257 400 Ft

3 ágyas (egy szoba)

70,00 €

27 300 Ft

191 100 Ft

300 300 Ft

4 ágyas (egy szoba)

80,00 €

31 200 Ft

218 400 Ft

343 200 Ft

4 ágyas (két szoba)

90,00 €

35 100 Ft

245 700 Ft

386 100 Ft

5 ágyas (két szoba)

100,00 €

39 000 Ft

273 000 Ft

429 000 Ft

Utazás

• REPÜLŐVEL: Budapest – Cagliari – Budapest
• A kézipoggyász mellett feladott poggyászra is szükség lesz (20 kg)
• Egyrészt a szükséges eszközök miatt, másrészt hasznos lehet ha van helyed az utazás során vásárolt dolgokat
hazahozni
• Az utazáshoz kapcsolódó biztosításokat mindenki egyéni igényei szerint önmagának intézheti

Kérlek, ne foglalj önállóan repülőjegyet – csoportos foglalással intézzük a kedvezőbb ára miatt!

Közlekedés

• A környékbeli utazásokhoz szükség lesz autó bérlésre
• Az igazán szép strandok és mászó helyek csak motorcsónakkal
megközelíthetőek, ezért annak bérlésére is szükség lesz

Utazási és közlekedési költségek – tájékoztató jellegű árak (390 Ft-os Euro árfolyammal számolva)
AUTÓBÉRLÉS
KATEGÓRIA
TÍPUS PÉLDA
ÁR / AUTÓ (12 NAPRA)
kicsi
Fiat Panda
367 200 Ft
Közepes
VW Golf
414 000 Ft
kombi
Fiat Tipo Estate
518 400 Ft
Üzemanyag költség (kb.)
15 000 Ft / fő
REPÜLŐJEGY ODA-VISSZA
Alapár / fő
20 kg-os poggyász feladva

34 000 Ft
+ 20 000 Ft

(A légitársaságnál igénybevehető extra szolgáltatásokat az ár nem tartalmazza)

MOTORCSÓNAK BÉRLÉS
Típus
Merev testű felfújható, 40CV, 6m
Férőhely
6 felnőtt, 4 gyerek
Ár / nap / fő
5 850 Ft
Benzin költség / nap / fő
3 000 Ft
(10 napos programnál 4 nap, 7 napos programnál 2 nap)

Az árak és költségek összefoglaló táblázata
KÖLTSÉGEK

8 napos tábor / FŐ

12 napos tábor / FŐ

Megjegyzés

Szállás

54.600 – 81.900 Ft

85.800 – 128.700 Ft

Függ a csoport létszámától, gyerekek
számától és életkorától, és a faház
méretétől

Repülőjegy

54.000 Ft

54.000 Ft

Függ a csoport létszámától és a foglalási
időponttól, gyerekek számától és
életkorától

Autó bérlés

60.000 – 90.000 Ft

90.000 – 130.000 Ft

Függ a csoport létszámától, az autók
számától és elosztásától

Motorcsónak bérlés

18.000 – 23.000 Ft

24.000 – 30.000 Ft

Függ a csoport létszámától és az elosztástól

Üzemanyag költség

21.000 – 30.000 Ft

26.000 – 50.000 Ft

Függ az autók és csónakok számától és az
egyéni használati szokásoktól

(jóga órák, mászás,
szervezés munkadíja)

44.000 Ft

55.000 Ft

Felnőtt résztvevők után fizetendő,
gyerekeknek a részvétel INGYENES.

Masszázs

INGYENES EGY ALKALOMMAL FÉL ÓRA

MINDÖSSZESEN:

251.600 – 322.900 Ft

Tábor részvételi díj

334.800 – 447.700 Ft

A végösszeg hozzávetőleges
kalkuláció

Néhány praktikus információ

!
Videó
linkek

• A jóga foglalkozáshoz és a mászáshoz szükséges eszközöket a Lélekmagház biztosítja (ami
nincs a helyszínen), annak szállítását azonban mindenki a saját bőröndjében oldja meg.
• Törölközőt hozni kell! Azt a szállás díja nem tartalmazza.
• Egy strand papucsra/szandálra van szükség és egy túra cipőre

• https://www.youtube.com/watch?v=0AyCm4a6e4w
• https://www.youtube.com/watch?v=TnWfLqVe9QE

FARKAS RITA

NAGY JÁNOS

2009. óta Szardínián élek jóga oktatásból és a nyári
szezont ott töltöm, a téli szezonban viszont a világot
járom.

Több mint 20 éve járok az önmegismerés útján, és ez
alatt az idő alatt számtalan dolgot tanultam az életről
és benne az emberről. Spirituális útkeresőként
megtapasztaltam az én-en túli Valóság Jelenlétét, és a
csodák hétköznapi áramlását is.

Meditációs és jóga mestereimmel Indiában, Nepálban,
Indonéziában és Magyarországon találkoztam.
Gyakorlásom során megtapasztaltam a fizikai és lelki
értelemben vett egyensúlyt.

Jelenleg elsősorban Himalaya Kriya és FlyHigh jógát
oktatok. Célom egy olyan intuitív, elfogadó és
szeretetteljes ösvényt mutatni a kezdő és haladó
jógagyakorlók számára, melyen közösen haladva
kerülhetünk egyre közelebb ahhoz, Akik Valójában
Vagyunk!

Jelenleg Iyengar jóga oktatással, csontkovácsolással,
masszírozással foglalkozom és mivel a tapasztalásban
hiszek, rendszeresen vezetek elvonulásokat az általam
üzemeltetett Lélekmagházban, Boldván.
Tudásommal szívesen segítek mindenkit a testi-lelkiszellemi fejlődés útján, hiszen tisztában vagyok vele,
hogy adni ugyanazt jelenti, mint kapni.

Várunk szeretettel!

