PRISLISTE KICKSTART AYURVEDA REJSE HOS DR. UNNI

KICKSTART AYURVEDA REJSE I KERALA
HOS DR. UNNI PÅ AGASTYAA
10 nætter / 9 dage. Valgfri afrejsedato – året rundt.

Priser er pr. pers. og inkluderer:

THE BEACH HOTEL
01/04 2019 – 30/09 2019
01/10 2019 – 31/03 2020

Fly København-Trivandrum t/r & skatter og afgifter pt.
Ophold valgte hotel med daglig morgenmad
Transport fra lufthavn til hotel t/r med bil
Daglig ayurveda 2-3 timer
Daglig interaktion med ayurvediske læger
Alle urtepræperater (– ingen buy-ups!)
Privat konsultation med Dr. Unni (Dr. Sultana i hans fravær)
1 spa behandling (ansigtsmassage eller reflexology fod massage)
2 akupunktur behandlinger
Rejsen er omfattet af Rejsegarantifonden

Pris pr. pers i dbl værelse / 10 nætter
Samme pris hvis + 1 opredning
14.700 kr.
15.500 kr.

Pris pr. pers i enkelt værelse /
10 nætter
16.100 kr.
17.000 kr.

Alle værelser med loftsvifter.

The Beach Hotel ligger midt på strandpromenaden og lige ud til stranden. Alle værelser (8) i stueetage med egen
terrasse/havudsigt. Værelserne er rigtig pæne. På første sal restaurant German Bakery / Waves, med super lækre
retter, og hvor ingen kigger skævt, hvis man sidder længe med en bog og kigger på vandet.
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THE BEACH HOTEL II
01/04 2019 – 30/09 2019
01/10 2019 – 31/03 2020

Pris pr. pers i dbl værelse / 10 nætter
Samme pris hvis + 1 opredning
16.400 kr.
17.300 kr.

Pris pr. pers i enkelt værelse /
10 nætter
18.600 kr.
20.800 kr.

Aircondition + 100 kr. pr. nat pr. værelse. Alle værelser med loftsvifter.
Rabat værelse ved swimmingpool 100 kr. pr. nat pr. værelse (ejendomsmæglers kig til vand)

The Beach Hotel II er nyere, lyst, luftigt og smukt. Alle værelser (14) er store og meget smagfuldt indrettet og alle med
egen, privat balkon. Uhindret panorama havudsigt fra de 12 værelser og kig til vand fra de 2 nye værelser ved
swimmingpool. Meget lækker swimmingpool opført i 2019.
Stueetagen huser restaurant Fusion, Kovalams bedste spisested. Et af de absolut bedste steder at bo ved Kovalam.
Begge Beach Hoteller tilbyder også ayurvedisk morgenmad og på The Beach Hotel (German Bakery) har de en ayurveda
menu for frokost og aftensmad.
Hotellerne er ejet af et indisk-tysk par og er virkelig veldrevet. Stilen er indo-europæisk, terracotta, batik og smuk! Sans
for detaljer, god atmosfære og meget velfungerende.
www.thebeachhotel-kovalam.com
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PRITTWI HOTEL
01/04 2019 – 30/09 2019

01/10 2019 – 19/12 2019

20/12 2019 - 15/01 2020
** plus flytillæg – kontakt os for info **
16/01 2020 - 29/02 2020

01/03 2020 - 15/04 2020

16/04 2020 - 01/10 2020

1. sal
2. sal
3. sal
1. sal
2. sal
3. sal
1. sal
2. sal
3. sal
1. sal
2. sal
3. sal
1. sal
2. sal
3. sal
1. sal
2. sal
3. sal

Pris pr. pers i dobbelt
værelse / 10 nætter
15.100 kr.
15.600 kr.
16.100 kr.
15.600 kr.
16.400 kr.
17.200 kr.
16.000 kr.
16.800 kr.
17.600 kr.
16.300 kr.
17.100 kr.
17.800 kr.
15.600 kr.
16.400 kr.
17.200 kr.
15.500 kr.
15.700 kr.
16.500 kr.

Pris pr. pers i enkelt
værelse / 10 nætter
16.600 kr.
17.300 kr.
18.500 kr.
18.300 kr.
19.600 kr.
20.800 kr.
19.900 kr.
20.300 kr.
21.400 kr.
19.600 kr.
21.000 kr.
22.100 kr.
18.300 kr.
19.600 kr.
20.800 kr.
17.000 kr.
17.900 kr.
19.400 kr.

Aircondition + 130 kr. pr. nat pr. værelse. Alle værelser med loftsvifter.
Herbal bath inkl. for alle gæster. 0 kr.
Obligatorisk middagstillæg 24. dec. & 31. dec. ca. 250 kr.

Prittwi ligger lige bag ved Agastyaa Ayurveda klinik og er omgivet af en stor, smuk have. Den høje stue etage har
reception, yogashala mm. Over stueetage er der tre etager med værelser. Der er elevator.
Alle værelser med eget bad/toilet samt balkon.
Grøn udsigt til haven fra 1. sal. Fra 2. sal udsigt til have og kig til vand og fra 3. sal hævet over palmetræerne og stor kig
til vand. Luftigt og rart, fælles tagterrasse, i alt 30 værelser og beliggende små 5 minutters gang fra stranden.
Inspiration hentet fra The Beach Hotellerne iblandet lidt indisk kitch.
Til hotellet findes et annex/gæstehus, der er en separat bygning bagved Prittwi beliggende på en høj.
6 værelser og alle med god udsigt. Ikke egnet for gangbesværede. Spørg evt. om pris.

•
•
•
•
•
•
•

Højsæsons tillæg for fly henover juleperioden – kontakt os for pris
Afrejse weekend tillæg 250 kr.
Aircondition anbefales ikke mens du får ayurveda, men kan tilkøbes de fleste steder
Bedste sæson for ayurveda ifølge de gamle skrifter er fra medio juli til ultimo august
Ved bestilling af behandlinger alene opkræves et Agastyaa bidrag 500 kr. pr. person
Yoga kan tilkøbes 7 sessioner 400 kr.
Ayurvedisk/vegetarisk helpension 1.200 kr. for 9 dage
Prisliste gyldig pr. august 2019
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