yin yang yoga akademiet

Yoga & Kulturreise til

Jordan

med yogalærer Ina Kristine Løvdal

2. – 9. november 2019
Drømmer du om å bli mer avslappet og takle en krevende hverdag bedre?
Ønsker du mer vitalitet og en mer positiv innstilling?
Bli med oss til Jordan og få påfyll gjennom yoga, avslapning, sol, bad,
sosialt samvær og kulturelle utflukter.
Ina Kristine Løvdal skal være med på turen som yogalærer. Hun har sin bakgrunn innen holistisk
medisin, massasjeterapier, medisinsk qigong og yoga. I tillegg til å være yogalærer er Ina
utdannet akupunktør, aromaterapeut og homeopat. Hun har fordypet seg i Yin & Yang Yoga og
driver i dag Yin Yang Yoga Akademiet som utdanner yogalærere. Yin Yang Yoga består av yoga
basert på kinesisk medisin i kombinasjon med nyere forskning innen nervesystemet og bindevevets
funksjoner. Yogaformen gir dyp ro i kombinasjon med myke organiske bevegelser som vekker livets
puls - spanda, den naturlige kraften og flyten i kroppen. Yin Yoga og meditativ praksis er den mest
voksende yogaformen. Vi trenger alle å lære å håndtere stress og tidspress.
Jordan, et lite land med likevel et stort mangfold som byr på gjestfri befolking, kultur og et
fantastisk naturlandskap. Tenk å flyte vektløs i det supersalte Dødehavet. Nyte soloppgangen i den
mektige, uvirkelig vakre, ørkenen Wadi Rum fra kamelryggen. Den største kulturopplevelsen er det
nok Petra som byr på. Den rød-rosa sandsteinsbyen er rett og slett et mesterverk. Synet av Petra,
som regnes som et av verdens sju nye underverk, kommer du aldri til å glemme.
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Dag 1, 2. november 2019:

Oslo – Amman - Holiday Inn Dead Sea Resort

Kl. 11.40: Flyavgang fra Oslo Airport, Gardermoen, mellomlanding og flybytte i Istanbul
Kl. 23.05: Ankomst Amman, Jordan
Felles transport til Holiday Inn Dead sea resort*****
Nyt sjøen og fjellutsikten fra balkongen eller terrassen på dette fantastiske hotellet.

Dag 2, 3. november 2019:

Holiday Inn Dead Sea Resort

Yoga
Frokost på hotellet
Mulighet for innrulling i den svarte helende leiren, flyte omkring i Dødehavet og benytte
spabehandlingstilbudet på hotellet.
Yoga i solnedgangen
Middag og overnatting på hotellet
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Dag 3, 4. november 2019:

Wadi Rum

Frokost på hotellet og utsjekk.
Vi reiser tidlig fra hotellet og kjører tre og en halv time til den rosa byen Petra.
Petra var en oldtidsby som var nabateernes hovedstad og senter for karavanehandel.
Byens ruiner ligger ved tettstedet Wadi Musa (Moses dal) i Jordan, omtrent midtveis mellom
Dødehavet og Akababukta. Byen befinner seg i en smal dal omgitt av sandsteinsklipper.
Adgangen til byen er gjennom en 2 km lang kløft som blir smalere og smalere, dypere og dypere,
helt til man kommer ut ved Al Khazneh (Skattkammeret). Fjellet her er sandstein i nesten alle
regnbuens farger, men røde farger dominerer. Den er kjent for fasadene og hulene som er hugd
ut direkte fra fjellet og store klippeblokker. I en global avstemming ble stedet valgt som ett av de
moderne underverkene. Byen er bl.a. brukt som kulisse i filmen Indiana Jones og det siste korstog.

Lunsj i Petra
Etter Petra fortsetter vi til Wadi Rum-ørkenen. Dalen er kjent fra filmen ”Lawrence of
Arabia”. Vi ankommer Space village luxury camp rett før solen går ned.
Hotellet ligger i hjertet av Wadi Rums` majestetiske ørkener med sine 30 fullt utstyrte telt, hver på 20
kvadratmeter og med private bad innendørs, fargerike tepper, lave sitteplasser og Beduin
temaer. Idylliske Space village luxury camp er utformet slik at de besøkende skal få oppleve
ørkenen sin autentiske sjarm.

Yoga i solnedgangen
Middag med beduinspesialiteter

Dag 4, 5. november 2019:

Wadi Rum

Vi drar vi på kameltur før frokost for å se på soloppgangen. Vi blir kjent med dyrene for
deretter ta turen gjennom den berømte Wabi Rumdalen, slik som i filmen ”Lawrence of
Arabia”.
Frokost på hotellet
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Yoga på formiddagen
Lunsj på hotellet
På ettermiddagen blir det jeeptur gjennom ørkenen. Vakre fjellformasjoner i flott natur er
noe av det vi kan se fram til.
Yoga i solnedgang
Middag og overnatting

Dag 5, 6. november 2019:

Wadi Rum - Holiday Inn Dead sea resort

Yoga
Frokost
Litt tid på egenhånd
Avreise til Holiday Inn Dead sea resort*****
Lunsj på egenhånd underveis
Yoga i solnedgangen
Middag og overnatting på hotellet
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Dag 6, 7. November 2019:

Holiday Inn Dead Sea Resort

Frokost på hotellet
Yoga
Avslapning på hotellet. Mulighet for innrulling i den svarte helende leiren, flyte omkring i
Dødehavet og benytte spabehandlingstilbudet på hotellet.
Yoga i solnedgangen
Middag og overnatting på hotellet

Dag 7, 8. november 2019:

Holiday Inn Dead sea resort

Frokost på hotellet
Yoga i soloppgang
Mulighet for innrulling i den svarte helende leiren, flyte omkring i Dødehavet og benytte
spabehandlingstilbudet på hotellet.
Vi har tilgang til våre hotellrom til kl 17.00.
Kl 19.00 kjører vi til Madaba, kjent som mosaikkens by , der under nesten hvert hus ligger
en fin bysantinsk mosaikk. Madaba’s lange historie dateres lenger enn 1300 f.Kr.
Avskjedsmiddag i Haret Jdoudna. Haret Jdoudna, et tidligere handelshus fra forrige
århundre som ble gjort om til en veldig populær restaurant med historiske innslag. Her
nyter vi igjen mange av de gode jordanske spesialitetene.
Kl. 23.00: Transport til Amman flyplass.
NB! Det kan forekomme små endringer i programmet.
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Dag 8, 9. November 2019:

Amman-Oslo

Kl. 02.40: Flyavgang fra Amman airport, mellomlanding og flybytte i Istanbul
Kl. 10.45: Ankomst Oslo Airport Gardermoen
Påmeldingsfrist: 15. august.
Pris: NOK 19.995,- Enkeltromtillegg: NOK 3.985,-.
Prisen inkluderer:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fly t/r fra Oslo Airport Gardermoen – Amman med Turkish Airlines
(Ved avreise fra andre byer, ta kontakt for tilbud)
Flyskatter og avgifter pr 8. april 2019
Norsktalende reiseleder
Utdannet Yogalærer fra Yin Yang Yoga akademiet som har ansvar for de
oppsatte yogatimene
Yin & Yang yogakurs bestående av 10 økter. Vi praktiserer også ute i kontakt med
naturen. I øktene ute vil du også lære det grunnleggende om medisinsk qigong
4 netter i dobbeltrom på Holiday Inn Dead Sea resort
2 netter i dobbeltrom på Sun City Camp
6 x frokost
2 x lunsj, som beskrevet i programmet
6 x middag
Engelsktalende guide og inngangsbilletter til de beskrevne ekskursjoner
Ridetur på kamel i Wadi Rumørken
Jeep 4x4 tur i Wadi Rumørken
Gruppevisum til Jordan ved ankomst (vi trenger passkopi fra deg etter bestilling)

Ikke inkludert i prisen:
Drikke til maten
Eventuelle spabehandlinger
Tips
Avbestillings- og reiseforsikring

Prisene er beregnet 01.04.19 og forbehold tas for pris- og avgiftsendringer samt valutasvingninger.

Bestilling og betaling
Etter bestilling av reisen vil du motta en reisebekreftelse og depositumsfaktura på kr 2500
pr. person. Depositumet må være innbetalt innen en uke etter bestilling.
Sluttbeløpet forfaller til betaling 65 dager før avreise. Reisedokumentene sendes cirka 2
uker før avreise.
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Avbestillingsregler
Avbestilling må skje straks det foreligger en hindring for å gjennomføre reisen. Ved
avbestilling gjelder følgende gebyrer:
Inntil 105 dager før avreise: kr 750 pr. person.
Fra 105 til 65 dager før avreise: Depositumsbeløpet
Fra 64 til 36 dager før avreise: 50% av reisens pris
Under 36 dager før avreisedato og ved manglende fremmøte avreisedagen: Ingen
refusjon
Forbehold
Pass og visum
Norske borgere trenger visum for denne reisen. Du sender passkopi til
booking@scandinaviatours.no etter din bestilling av reisen, og vår samarbeidspartner i
Jordan ordner med visum ved ankomst. Passet må være gyldig i minst 6 måneder etter
oppholdets slutt.
Dersom du ikke er norsk statsborger – ta kontakt med de respektive
ambassader/konsulater for veiledning.
Det er den reisendes ansvar å sørge for at pass og visum er gyldig ved avreise,
Scandinavia Tours – Reisegnister AS er ikke erstatningsansvarlig for passasjerer som ikke
har dette i orden.
Forbehold
Prisen er basert på 15 personer. Skulle det bli færre deltagere, forbeholder vi oss retten til
å annullere turen. Beskjed om dette vil bli gitt senest 4 uker før avreise.
Vi tar forbehold om skrivefeil, endringer i flytider og program, samt justering av prisen som
følge av økning i valutakurs, skatter, avgifter og andre uforutsette faktorer utenfor vår
kontroll.
Prisen er basert på valutakurs pr. 1. april 2019 (USD). Vi forbeholder oss retten til å
etterfakturere valutatillegg som følge av økt valutakurs. Dersom dette skulle bli
nødvendig vil faktura bli tilsendt senest 31 dager før avreise.
Reisegarantifondet
Scandinavia Tours – Reisegnister AS er medlem av Reisegarantifondet og har stilt den
nødvendige garanti.
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Velkommen!
Klikk her for mer informasjon og booking. Kontakt: booking@scandinaviatours.no eller
tel. 99 69 38 54.

Reiseleder:
Monique van Dijk-Seppola
Daglig leder Scandinavia Tours –
Reisegnister AS, 28 år erfaring som
turoperatør og reiseleder.

Yogalærer:
Ina Kristine Løvdal
Daglig leder Yin yoga akademiet,
30 år erfaring som yogalærer.
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