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Élvezd a természet közelségét! Kapcsolj ki, lazulj, pihenj, tapasztalj, töltődj fel! 

               

            

        

     

       

          



Szánj időt a megújulásra! Add meg magadnak ezt a felejthettlen élményt, mert megérdemled! 

         

         

   

       

   

     



 

JÓGÁZZ INDIÁBAN! EGZOTIKUS JÓGA VAKÁCIÓ A NAPFÉNYES GOÁN 

2013. FEBRUÁR 16. – MÁRCIUS 3. 

 

Kinek ajánljuk a Jóga Vakációt?  

Mindenkinek aki testi, lelki és szellemi felüdülésre vágyik, szeretné megismerni India egy paradicsomi szegletét, 
tradícióit, ízeit, kultúráját, és emellett szeretne közelebb kerülni saját egyensúlyi állapotához egy belső utazás 
révén, távol a mindennapok rutinjától. 

Szállás:  

Kétágyas trópusi bungalókban a csodálatos Mandrem Beachen, dűnék és pálmaligetek között az óceánparton, 
ahol a hullámok zenéje ringat álomba. A bungalók újak és tiszták, fürdőszobával, széffel, chill out terasszal. 
Békés és vidám resort jól felszerelt szobákkal, barátságos és segítőkész személyzet, five-star service, csodás 
környezet zöld papagályokkal, kiváló konyha. 

Étkezés:  

A resort teraszán várnak az indiai konyha ínyencségei, a nemzetközi finmságok vagy a sea food BBQ. Számos 
kitűnő étterem és bár található még a parton indiai, thai, izraeli, olasz konyhával, halvacsorával, veg / non-veg, 
kontinentális ételekkel. Helyi ízek, illatok, párlatok. Amit ajánlok: lassi, thali, curry, vindaloo, friss 
gyümölcslevek, goai porto, feni, zamatos gyümölcsök. 

Program:  

Reggeli és esti jógaórák (energetizáló és méregtelenítő jóga, vinyasa flow, erősítés, stretching, pranayama, 
kriya, relaxáció, satsang, jóga filozófia, mantra, csakra jóga, vezetett meditáció, tematikus workshopok, kezdő 
és haladó, igénytől függően) a resort yogashalájában vagy a parton, séta, úszás.  

Napközben szabad program, kókusztej szürcsölés, napozás, töltődés az óceánparton és hullámfürdő a habokban, 
vízisportok, strandröplabda. Izgalmas kulturális és lélekemelő szabadidős programok: egynapos kirándulások 
Goán, városnézés (koloniális villák, barokk katedrálisdok, erődök, indiai falvak, városi piacok, színes hindu 
templomok) és barangolás  paradicsomi tájakon (sziklák, pálmaligetek, rizsteraszok, fehérhomokos partok, 
gyönyörű öblök, zöldellő erdők).  

Este, ahogy a sugárzóan vörös, óriási napkorong alámerül a tengerbe, míg a horizont szívárvány színeiben 
tündököl, jóga, séta, úszás, kontempláció. Naplemente nézés a hegytetőről, ahonnan hosszan belátni a nyugat-
indiai partvonalat, kirándulás a partmenti erdőkben, relax a meleg homokban az óceán meditatív moraja 
mellett, ringatózás és bölcsülés a függőágyban a csillagos ég alatt, partyk Ashwem Beachen, koncertek 
Arambolban minden műfajban, tűzzsonglőrködés, parti dobolás, transztánc. 

Kezdőket és tapasztalt jógázókat egyaránt várunk. A programok közül szabadon választhatsz, hiszen a jóga 
egyik fő célja a harmónia és a béke. 

Egyéb programlehetőségek: 

• Hang gyógyítás, ajurvédikus kezelések és masszázs, ajurvédikus, tantrikus, holisztikus gyógyászati 
workshopok, zenetanulás, indiai főzőtanfolyam, kézműves foglalkozások  

• Palmtree-top mini kalandpark, bátrabbaknak tradicionális pálmamászás 
• Kite, vízi sí és egyéb vízisportok 
• Fürdőzés, búvárkodás, snorkeling, horgászat 
• Sárkányernyőzés, ejtőernyőzés  
• Kirándulások, városnézések, fotózás 
• Séták a parton, strandröplabda, strandfoci 
• Bicikli- és motortúrák 



• Tradicionális táncelőadások, partyk, koncertek, transztánc 
• Nézelődés az aramboli bazárban, az alkudási képesség intenzív fejlesztése, vásárlás az elképesztő 

kínálatból 
• És még több lehetőség, még több mosoly.. 

Szervezett programok igény szerint az óceánparton, a dzsungelen át vagy pálmaerdőkkel és zöldellő 
rizsföldekkel szegélyezett utakon: 

• Kompos kirándulás és fürdőzés a csodaszép Paradise Beachen, útközben a sóföldek és a sóbetakarítás 
megtekintése 

• Panoráma túra: Chapora, Vagator, Anjuna, Baga, Calangute, candolimi hajóroncs, Aguada Erőd körút 
• Arambol – Kerim Beach kirándulás a partmenti sziklákon át 
• Az igazi Goa, biciklin vagy motoron: betekintés az indiai falu világába, ahol nagy valószínűséggel 

belefutunk egy tradicionális hindu esküvőbe 
• Backwater csónaktúra / kenuzás a varázslatos Mandrem folyón 
• A portugál Goa tündöklése: történelmi kitekintés és kirándulás Panajiba és Old Goára 
• Az orosz Goa: szociólógiai kitekintés és kirándulás Morjimogradba 
• Hippies not dead: aramboli édesvizű tó & dzsungel túra az óriás banyan fához, élő hippi történelem 
• We’ve got company: delfin-túra napkeltekor, halászbárkán, fürdőzéssel 
• Mi szem szájnak ingere: anjunai bolhapiac, arporai saturday night market, margaoi gyümölcs- és 

fűszerpiac 
• Spice Plantation Tour, elefántháton: látogatás a pondai Gyümölcs- és Fűszerparkban  
• Az érintetlen trópus: kirándulás India egyik legnagyobb vízeséséhez, a 310 méter magas Dudhsagar 

Waterfallhoz a Bhagwan Mahaveer Sanctuary and Mollem National Parkban (Tambdi Surla Temple, 
Devils Canyon, Tambdi Falls, Sunset Point) 

• A paradicsom madarai nyomában: Chorao Bird Sanctuary 
• Többnapos kirándulás vonattal vagy bérelt busszal a káprázatos Hampiba, India egyik legősibb királyi 

városába (Unesco Világörökség része): paloták, monumentális kutak és szobrok, templomok és bazár, 
csatangolás a régi és az új városrészben és a várost körülölelő lenyűgöző természeti környezetben 

• És még több csoda.. 

Kik jöhetnek: 

Mindenkit szeretettel várunk, családosok szintén jöhetnek, és azok is, akik nem vagy nem mindig akarnak részt 
venni a jógaórákon, mert az áraink jobbak a profi utaztatókénál is. 

Utazás:  

Repülővel Budapest-Goa útvonalon egyénileg (igény szerint delhi / bombayi megállóval) vagy csoportosan. A 
legkedvezőbb árkategóriájú repülőjegyet foglaljuk, 10 főtől csoportos kedvezménnyel. 

TÖBBET KEDVEZŐBB ÁRON? A Yogabog Jóga Vakáció Goán 2013 piacvezető ajánlata. 
Ez annyit jelent, mintha a repülőjegyed és a vízumod ingyen kapnád. 
A minőség és a jó hangulat nálunk garancia. 
 
Részvételi díj: 108.000 Ft  

Az ár nem tartalmazza a repülőjegyet és a turista vízumot, a helyi közlekedést és az esetleges belépőket, illetve 
az étkezéseket. Tartalmazza a szállást, a reggeli és esti jógaórákat, a programok szervezési és lebonyolítási 
költségeit, idegenvezetést és helyi asszisztenciát. 

Jelentkezési és befizetési határidő: 2012. október 22.  

Az utazás legalább 10 fő befizetése esetén tud megvalósulni. A befizetett összegből lefoglaljuk a szállást, így az, 
visszamondás esetén, nem visszatéríthető. 

Jelentkezés és további info: info@yogabog.com 

Mert a jóga egy véget nem érő utazás. 


