
Oferta tylko dla kobiet. 
Ilość miejsc ograniczona 

Więcej informacji i pełny program na stronie  
www.bali.labonitafit.pl 

lub pod numerem 663 597 879

Bali  
women’s 
life camp11 dni na 

rajskiej 
wyspie Bali

tylko 
4499 

pln

do ceny należy doliczyć koszt zakupu 
biletów lotniczych 

✓ oferta obejmuje dwa 
posiłki dziennie oraz 
wszystkie atrakcje w 
cenie !!!

Bali 
W samym sercu wyspy, w luksusowym hotelu 
położonym nad prywatnym tarasem ryżowym w 
pobliżu Ubud. Bali jest pełne zapachów, 
zapierających dech widoków i magii. Zostań 
częścią tego niezwykłego świata. 

✓ 10 noclegów (11 dni) 

✓ joga o wschodzie słońca 

✓ kontakt z wyjątkową balijską kulturą 

✓ kurs balijskiego tańca 

✓ fitness na najpiękniejszej plaży 

✓ wycieczki do największych atrakcji 

✓ codzienne zajęcia fitness

JEDYNA TAKA 
OFERTA W 

POLSCE

9-19 luty 2020ostatnie miejsca  

w promocyjnej cenie

http://www.camp.labonitafit.pl
http://www.camp.labonitafit.pl


4499  
pln

Ciesz się towarzystwem w 
pokoju dwuosobowym z 
widokiem na tarasy ryżowe. 

Hotel w standardzie 4*  

✓ oferta w pokoju 
dwuosobowym

5899 
pln

Ciesz się swobodą i spokojem w 
jednoosobowym pokoju z 
widokiem na tarasy ryżowe.  

Hotel w standardzie 4*  

✓ oferta w pokoju 
jednoosobowym 

 od 
2700 
pln

Bilety lotnicze do zakupu 
indywidualnie. Możliwość 
zakupu biletu grupowego. 

✓ przybliżony 
koszt przelotu

fitness i spa 
Siła kobiety tkwi w niej samej – w jej uroku, woli 
walki i pasji. Uwolnij swoją kobiecą siłę. Specjalny 
program ćwiczeń, dzięki któremu poprawisz swoją 
sylwetkę, uwolnisz umysł i zwiększysz swoją 
energię. Zrelaksuj się w balijskim spa i ciesz się 
chwilą tylko dla siebie. Wszystkie atrakcje są 
zawarte w cenie wyjazdu! 

✓ specjalny program fitness 

✓ dostosowany program żywieniowy 

✓ indywidualny kontakt z trenerem 

✓ masaż balijski 

zwiedzanie 
Przedsionek nieba, raj na Ziemi, kraina marzeń. 
Określeń na Bali jest wiele, jednak nawet 
najwspanialsze słowa nie są w stanie oddać tego, 
co skrywa w sobie ten przepiękny zakątek. Poznaj 
Wyspę Bogów i przenieś się do innego, cudownego 
świata. W programie między innymi (wszystkie 
atrakcje są zawarte w cenie wyjazdu): 

✓ wulkany o wschodzie słońca 

✓ najpiękniejsza plaża Virgin Beach 

✓ wizyta na plantacji kawy 

✓ spektakularne wodospady 

✓ warsztaty artystyczne, nauka tańca

joga 
Powitanie Słońca to doświadczenie jego 
zbawiennego działania. Daje energię większą niż 
kawa espresso i sprawia, że energia życiowa 
przenika wszystkie komórki. Rozgrzewa, budzi do 
pracy układ trawienny, krwionośny i nerwowy. 
Powitanie Słońca jest doskonałą medytacją w 
ruchu. 

✓ nauka jogi 

✓ nauka medytacji 

✓ profesjonalny trener 

✓ najpiękniejsze miejsca do jogi na 
Bali

NAJPIĘKNIEJSZE 
MIEJSCA  

BALI

INDYWIDUALNY 
PROGRAM 
ĆWICZEŃ

MEDYTACJA I 
RELAKS


