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Tag med Christina Dam Rekstad til Indien og kickstart vinteren med et ayurvedisk 
immunforsvarsboost i september/oktober 2018. 
 
Gennem det 15 dage lange ayurvediske forløb vil Christina understøtte behandlingerne med blid 
pilatestræning under åben himmel, hvor der arbejdes med åndedrættet i samspil med lette, 
mobiliserende og stabiliserende øvelser – specielt velegnet til folk med ryg-, nakke-, skulder- og 
bækkenproblematikker, spændingshovedpine og stress, men alle er velkomne! 
  
Christina vil yderligere være behjælpelig med guiding og spørgsmål i forbindelse med din 
behandling, og den indvirkning det måtte have på dig gennem hele forløbet. 
 
Udover den daglige frivillige morgentræning vil der være træningseftermiddage med ekstra fokus 
på områder i kroppen, der trænger til en kærlig indsats.  
 
Der bliver selvfølgelig også tid til slentreture, havbad i bølgerne, afspænding og ro. 
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Den ayurvediske behandling kan for nogle være en udfordrende proces, da det er vigtigt at lade 
krop og sind ”nulstille sig” med den nøje tilrettelagte behandlingsplan. Der vil være daglig 
helkropsmassage, som udføres med fødderne af erfarne terapeuter efterfulgt af din individuelle 
ayurvediske behandling tilpasset dine ønsker for opholdet. 
 
Det anbefales at følge den ayurvediske tilgang til kost og spise efter din ”dosha-type” for maximal 
effekt. Det betyder at det kan være hensigtsmæssigt at trappe ud af såkaldte stimulanser, som 
kaffe, sort the, sukker, hvede og alkohol op til og under forløbet. 
 
I løbet af de 15 dage skal du være indstillet på at give slip, koble fra, sove, logge af og tage imod. 
Vejret er på den årstid særlig varmt og fugtigt, hvilket er fantastiske forhold for kroppen til detox. 
 
Lyder det som noget for dig?  
 
Så book nu hos GRACE TOURS eller kontakt Christina for yderligere information om indholdet på 
rejsen mod et mere balanceret liv. 
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PROGRAM 

 
22 sep. 2018: Afrejse Danmark  

• Afrejse fra København om formiddagen, med en mellemlanding undervejs  
 
23 sep. 2018 Ankomst Trivandrum - Kovalam: Strand og hvile   
Ankomst Kovalam tidlig morgen lokaltid. Vi bliver afhentet og kørt til Kovalam strand (ca. ½ time) og bliver indkvarteret 
på Prittwii hotel. 
 
Prittwii ligger lige bag ved Agastyaa Ayurveda klinik og er omgivet af en stor, smuk have. Den høje stue etage med 
reception, yogashala mm. Over stueetage tre etager (elevator) med værelser. 
Alle værelser med eget bad/ toilet samt privat balkon.  
Grøn udsigt til haven 1. sal, 2. sal have og kig til vand og 3. sal kig hævet over palmetræerne og stor kig til vand.  
Luftigt og rart, fælles tagterrasse, i alt 30 værelser og beliggende små 5 mins. gang fra stranden.  
Inspiration hentet fra the beach hotellerne iblandet lidt indisk kitch. 
 

• Efter hvile mødes vi alle til info møde og derefter får du din første ayurvediske behandling hos Agastyaa 
  hen på eftermiddagen. 
 
Du skal til at begynde en ayurvedisk behandling. Dine forventninger kan spænde fra et ønske om  foryngelse og healing 
til afgiftning, fra genoptræning efter en operation til frihed uden smerte. Ayurveda er et gammelt, traditionelt 
sundhedssystem med rødder i Indien. Ayurveda baserer sig ikke på mirakler men forsøger at bringe kroppen tilbage til 
en balance, hvorfra den kan begynde at helbrede sig selv. 
 

• Fælles middag om aftenen.  
 
23 sep – 05 okt. 2018 Kovalam strand: Strand med pilates og revitaliserende ayurveda  
Om morgenen laver vi pilates – alle kan være med. 
 
Pilates er bl.a. effektiv stabilitetstræning, hvor åndedrættet inddrages obligatorisk i hver enkelt øvelse. Pilates er 
fremragende til ex. ryg, bækken- og nakkeproblematikker, hovedpine samt hypermobilitet. Vi træner på måtte og med 
egen kropsvægt som eneste belastning og træningen foregår i en lille gruppe således, at den enkelte deltager får 
tilgodeset sine behov og kan træne på sit eget niveau for optimalt udbytte. 
 
Efter en god morgenmad går vi hver til sit. De daglige ayurveda behandlinger på Agastyaa vil ligge nogenlunde fast hver 
dag, og der er tid til at slappe af ved stranden også.  
 
Typisk dagsprogram: 
 
kl. 07.00-08.00:                   Pilates  
kl. 08.30-09.30:                   Morgenmad sammen 
kl.09.30-16.00:                    Ayurveda hver dag og tid til refleksion, læsning, strand og andet 
   Alle starter ayurveda ml 09.30-11.00 og det varer ca 2½ timer. 
kl 16.00-17.30:                    Træningseftermiddage med ekstra fokus på områder i kroppen, der trænger til  
   en kærlig indsats 
 

• Fælles middag om aftenen for dem som har lyst. 
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06 okt. 2018:  Kovalam 
Dagen fri til egen aktiviteter – og der vil blive arrangeret en lille udflugt. 
 
07 okt. 2018:  Afrejse Indien – ankomst Danmark  

I de tidlige morgentimer checker vi ud af hotellet og kører til Trivandrum lufthavn.  
Ankomst København tidlig eftermiddag. 

 
 

Pris per person: 
  

 Delt dobbelt værelse Enkelt værelse 
   
1. sal med udsigt til haven 20.200 kr. 22.200 kr. 
2. sal med udigt til haven/ kig til vand 20.700 kr. 23.200 kr. 
3. sal med havudsigt 21.700 kr. 25.200 kr. 

 
 
Inkluderet: 

• Flybillet Danmark - Sydindien t/r inkl skatter og afgifter pt. 
• Lokal transport til hotel t/r 
• 15 overnatninger Prittwii m. morgenmad 
• 2 fælles middage inkl. 
• 13 dages ayurvediske behandlinger på Agastyaa Clinic, som ledes af Dr. Unni 
• Daglig pilates/ workshops og rejseledelse Christina Rekstad 
• 1 udflugt 
• 2 spa behandlinger  
• Seminar for denne gruppe af Dr Unni om ayurveda  
• Som Grace Tours kunde på Agastyaa Heritage Clinic vil du få en personlig konsultation hos Dr. Unni i løbet af dit 
ayurveda behandlingsforløb. 

Ikke inkl.: Forsikringer, visum, fakturagebyr 90 kr og frivillig bidrag til NGO 7 kr. & alt ikke beskrevet under “Inkluderet” 
såsom forplejning udover nævnte og drikkepenge. 

Alle rejser, vi udbyder, er omfattet af pakkerejseloven, dækket af rejsegarantifonden og produktansvarsforsikring. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mail@gracetours.com
http://www.gracetours.com/


PILATES & AYURVEDA IMMUNFORSVRSBOOST  
m. Christina Rekstad 

22. sep. – 07. okt. 2018  

 

GRACE TOURS APS – ØSTERBROGADE 52, 1tv. - 2100 KØBENHAVN Ø 
TLF: 33 117 117. Email: mail@gracetours.com  Web: www.gracetours.com   

Bank:  Danske Bank 4180 3667596270 •  Medlem af Rejsegarantifonden Nr. 776 • CVR 15602104  

 
 
 
Ved tilmelding har vi brug for følgende info: 
 
Om dig 
 
Navn som anført i pas  
Adresse/ telefon nr.  
Fødselsdag 
Kendskab til ayurveda (læst lidt / har været på 10 ugers ophold for 2 år siden hos xx) 
Særlige oplysninger  (fx gennemgået xx operation f 2 mdr siden, kan ikke gå op ad trapper) 
 
 
For generel information og tilmelding kontakt: 
 
  Grace Tours  mail@gracetours.com   33 117 117  
 Christina Rekstad christina_dam@hotmail.com  56953167 
 
 
 
 

Christina Rekstad 
 
Christina er fysioterapeut gennem 20 år, pilates- og reformerinstruktør, personlig træner og forfatter til Bogen Boost din 
Sundhed.  
Christina er indehaver af FysioDanmark Jorcks Studio i indre København, som er en fysioterapiklinik og træningsstudio, 
hvor hun behandler, underviser, træner og coacher sine klienter/patienter. 
Christina underviser sine klienter på en uhøjtidelig, nærværende og effektiv måde og tilgodeser den enkeltes behov for 
træningsindsats.  
Privat er hun gift og mor til 3 børn i alderen 10-13 år. 
 
 
 
Program elektronisk og flere informationer om ayurveda:  
 
http://gracetours.com/tour/pilates-og-ayurveda-med-christina-rekstad/ 
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Dr. Unni  
Dr. Unnikrishnan Kavirajan er født 17. juli 1971 i Trivandrum i en familie, hvor 
ayurveda har spillet en stor rolle. Eksempelvis var hans mor frem til sin 
pension regeringens repræsentant for ayurvedisk medicin for distriktet 
Trivandrum - så han har det ikke fra fremmede. 
Efter studier på Kerala Universitet på Government Ayurvedic College, der er 
den største  
 uddannelsesinstitution inden for Ayurvedisk medicin i verden, tog han 1997 
sin eksamen ved navn BAMS – Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery. 
Straks efter at have fået sit eksamensbevis åbnede Dr. Unni sin egen praksis i 
Kovalam Beach i det sydlige Indien.  

 
 
 

Historien om ayurveda  

Den medicinske tradition ayurveda er blevet praktiseret i Indien gennem 
mere end 2.500 år og bygger på et omfattende erfaringsmateriale indsamlet 
og overleveret gennem generationer af ayurvediske behandlere. Medicinske 
værker fra år 500 fvt. beskriver således bedøvelsesteknikker og indeholder 
anvisninger på godt 300 forskellige kirurgiske procedurer, som de 
ayurvediske læger anvendte med succes. 
 
Ayurvedisk lægekunst omhandler alle aspekter af det menneskelige helbred 
og velfærd og samordner specialiseret viden om legemlige funktioner og 
mentalt velbefindende i hver enkelt behandling.  

Ayurveda blev officielt anerkendt af den indiske stat i 1970'erne med åbningen af flere statslige medicinske 
universiteter og hospitaler samt autorisation af praktiserende ayurvediske læger. En tredjedel af Indiens medicinske 
universiteter er i dag ayurvediske, og af Indiens 1.000.000 autoriserede læger er cirka 400.000 ayurvedisk 
uddannede. En tiendedel af de 16.000 statslige hospitaler er ayurvediske, og disse hospitaler tilbyder særlige 
behandlinger og lindring af eftervirkningerne fra gigt, psoriasis, visse former for lammelse og kronisk hovedpine. 
Den ayurvediske lægeuddannelse er et 5-6-årigt studium. 

 
Ayurvedisk behandling  

 

Målet med ayurvedisk behandling er at optimere det enkelte menneskes 
fysiske og mentale velfærd og samtidig sikre det bedst muligt mod 
fremtidige sygdomstilfælde. Et væsentligt element i den ayurvediske 
behandling er klassifikationen af patienten i forhold til visse fysiologiske 
grundtyper, der i det ayurvediske system besidder særlige kropslige og 
mentale kendetegn. Denne inddeling foregår hovedsagelig på baggrund af 
almene konsultationer og samtaler med den ayurvediske læge, som dernæst 
ordinerer en behandling specifikt til den pågældende person.  
En ayurvedisk behandling omfatter ofte medicin baseret på planteekstrakter 
kombineret med diæter, legemlige øvelser (yoga) og/eller massage. Den 
ayurvediske massage adskiller sig markant fra øvrige massageformer ved 
anvendelsen af medicinske olier og ved, at massøren ofte anvender 
fødderne for at kunne udføre længere og mere kontrollerede strøg og tryk.  
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En ayurvedisk massagebehandling forløber typisk over en til tre uger, og de 
anvendte olier og massageteknikker planlægges nøje af den ayurvediske 
massør. Herved sikres, at muskel-infiltrationer samt eventuelle sene- og led 
skader afhjælpes i den rigtige rækkefølge, så den genvundne styrke og 
smidighed understøtter behandlingen af dybereliggende infiltrationer eller 
skader.  
 
Ayurvedisk massage er særlig velegnet til at afhjælpe ryg- og ledsmerter og 
sportsskader og har været brugt mod følgevirkninger fra arbejds- og 
trafikulykker som f.eks. piskesmældsskader. Derudover bruges ayurvedisk 
massage som et effektivt middel til reduktion af stress og som stadig mere 
populært rekreativt tilbud. Ayurvediske behandlinger understøttes fint med 
yoga. 

 
 
 
 

 
Forbehold for ændringer 
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