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2 UGERS AYURVEDA REJSE i KERALA 

HOS DR. UNNI PÅ AGASTYAA AYURVEDA KLINIK,  

KOVALAM STRAND 
 

Valgfri afrejsedato – året rundt 

Du vælger rejseperiode. Der er flere ugentlige afgange.  

 

Eller rejs på udvalgte afgange – vi har sørget for at der er plads: 

 
07. okt. 22 – 22. okt. 22  

27. dec. 22 – 11. jan. 23   * tillæg 1.500 kr 

13. jan. 23 – 28. jan. 23 

27. jan. 23 – 11. feb. 23 

10. feb. 23 – 25. feb. 23    * få pladser 

10. feb. 23 – 04. mar. 23   * 3 uger 

24. feb. 23 – 11. mar. 23 

12. mar. 23 – 27. mar. 23 

02. apr. 23 – 17. apr. 23 

 

 

Priser er pr. pers. og inkluderer: 
 

• Fly København – Trivandrum t/r på økonomiklasse inkl. skatter & afgifter pt. 

• Ophold valgte hotel med daglig morgenmad 

• Transport fra lufthavn til hotel t/r med bil 

• Daglig ayurveda 2½-3 timer 

• Daglig interaktion med ayurvediske læger og alle urtepræperater under ayurveda forløb 

• Privat aftenkonsultation med Dr. Unni og/eller Dr. Sulthana 

• Rejsen er omfattet af Rejsegarantifonden 

 
OBS 

Vælger du ikke at rejse på vores faste afgange kan der forekomme flytillæg 

Aircondition anbefales ikke mens du får ayurveda - kan dog tilkøbes. 

Aller bedste sæson for ayurveda ifølge de gamle skrifter er fra medio juli til ultimo august 

Yoga kan tilkøbes 7 sessioner 400 kr. 
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the beach hotel  
Hotellet ligger i første række til vandet og strandpromenaden. Alle 8 værelser er i stueetage og har egen terrasse med 

havudsigt. Værelserne er rigtig pæne og hotellet er veldrevet. På første sal den populære restaurant German 

Bakery/Waves, med lækre retter, og ingen kigger skævt, fordi man fristes til at sidde længe over en agurkelemonade 

og nyde udsigten med den smukkeste solnedgang.  

www.thebeachhotel-kovalam.com 

 

the beach hotel 2 uger/dobbelt vær. 2 uger/enkelt vær. 2 uger/dobbelt vær. 

med en opredning 

15/04 2022 – 30/09 2022 17.600 kr.  19.500 kr. 17.200 kr. 

ekstra uge m. ayurveda   3.500 kr.   4.400 kr.   3.300 kr. 

01/10 2022 – 15/04 2023 18.900 kr. 20.600 kr. 18.500 kr.. 

ekstra uge m. ayurveda   3.900 kr.   4.700kr.   3.800 kr. 

 

 
 

the beach hotel II  

 

Lyst, luftigt og smagfuldt. Stilen er indoeuropæisk, terrakotta og batik. Sans for detaljer, god atmosfære og meget 

veldrevet. 

14 store værelser med stor og privat balkon. Panorama havudsigt fra de 12 værelser og kig til vand fra de 2 nyere pool 

værelser. Åben restaurant, Fusion på førstesal med udsigt til hav og strand. Også ayurveda retter på menuen. Et af de 

bedste hoteller ved Kovalam. Swimmingpool, fitnesscenter og spa. Alle værelser med loftsvifter.  

 

 2 uger/dobbelt vær. 2 uger/enkelt vær. 2 uger/dobbelt vær. 

med en opredning 

15/04 2022 – 31/10 2022 20.100 kr. 22.900 kr. 19.800 kr. 

ekstra uge m. ayurveda   4.500 kr.   5.900 kr.   4.300 kr. 

01/10 2022 – 15/04 2023 22.900 kr 26.400 kr. 22.200 kr. 

ekstra uge m. ayurveda   6.000 kr.   7.200 kr.   5.200 kr. 

 
Rabat 2 uger f ophold mindre værelse ved swimmingpool 900 kr. enkelt / 450 kr. pr pers. v. dbl.  
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PRITTWI HOTEL 

 

Hotellet ligger lige bag ved Agastyaa Ayurveda klinik på en høj og omgivet af en stor, smuk have. Den høje stue etage 

huser reception, yogashala og restaurant. Over stueetage er der tre etager med værelser. 

Der er elevator. Alle værelser med eget bad/toilet samt balkon og loftsvifter..  

Grøn udsigt til haven fra 1. sal. Fra 2. sal udsigt til have og kig til vand og fra 3. sal hævet over palmetræerne med stort 

kig til vand. Luftig og rar, fælles tagterrasse, i alt 30 værelser og beliggende små 5 min. gang fra stranden. Inspiration 

hentet fra the beach hotellerne og iblandet lidt god, indisk kitch.  

 

Restauranten tilbyder ayurvedisk/ vegetarisk a la carte og buffet til gæster på hotellet og gæster udefra. 

 

 

 

 2 uger/dobbelt vær. 2 uger/enkelt vær 

01/04 2022 – 30/09 2022 1. sal 

2. sal 

3. sal 

18.700 kr. 

19.200 kr. 

20.000 kr. 

20.700 kr. 

21.500 kr. 

22.900 kr. 

01/10 2022 – 20/12 2022 

 

1. sal 

2. sal 

3. sal 

20.400 kr. 

21.100 kr. 

21 900 kr. 

23.100 kr. 

24.400 kr. 

25.900 kr. 

21/12 2022 - 15/01 2023 

 

1. sal 

2. sal 

3. sal 

21.400 kr. 

22.100 kr. 

22.800 kr. 

24.100 kr. 

25.400 kr. 

26.900 kr. 

16/01 2023 - 28/02 2023 1. sal 

2. sal 

3. sal 

22.400 kr. 

23.100 kr. 

23.800 kr. 

25.100 kr. 

26.400 kr. 

27.800 kr. 

01/03 2023 - 15/04 2023 1. sal 

2. sal 

3. sal 

20.400 kr. 

21.100 kr. 

21 900 kr. 

23.100 kr. 

24.400 kr. 

25.900 kr. 

01/04 2023 – 30/09 2023 

 

 

1. sal 

2. sal 

3. sal 

19.200 kr. 

19.800 kr. 

20.800 kr. 

20.800 kr. 

22.800 kr. 

23.800 kr. 

ekstra uge m. ayurveda afhængig af rejseperiode  fra ca. 4.000 – 6000 kr. fra ca. 5.000 – 8.000 kr. 

 
Der kan forekomme obligatorisk middagstillæg i højtider fx over jul og nytår 
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MAHARAJU PALACE  

 

Maharaju ligger i tredje række ved Kovalam Beach. Hotellet har 7 vær. og en cottage i haven. Der er blot 2 min. gang til 

vandet og 5 minutters gang til Agastyaa. Værelserne er ikke så store men absolut behagelige og alle med eget 

bad/toilet og ’sit-out’ på svalegangen.  

Det lille hotel drives af Martien fra Holland og hans gode indiske hjælpere, som alle yder en fantastisk service og er 

vældige hjælpsomme. Hotellet er for dem som gerne vil have ro og ønsker at kunne trække sig tilbage fra strandlivet og 

havets brusen. 

 

 

 

2 uger/dobbelt vær. 2 uger/enkelt vær. 2 uger/Cottage dbl. /enk. vær. 

15/04 2022 – 31/10 2022 18.600 kr. 20.200 kr. 20.000 kr. / 21.700 kr. 

ekstra uge m. ayurveda   4.000 kr.   4.700 kr.   4.000 kr. / 5.300 kr. 

01/11 2022 – 15/04 2023 19.100 kr. 21.400 kr. 19.400 kr. / 22.200 kr. 

ekstra uge m. ayurveda   4.500 kr.   5.600 kr.   4.500 kr. / 5.700 kr. 

 

 

 
 

For tilmelding/forespørgsel: mail@gracetours.com eller ring 33 117 117 og få en snak med os. Vi 

har brug for at kende dit navn som anført i pas, telefon nummer og ønsket rejseperiode 

 

 

 

 
 

Prisliste opdateret maj 2022 

Forbehold for ændring  
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