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Bali ostrov bohů
Nesbírej věci, ale zážitky, nepřestávej objevovat, připoj se k nám a

transformuj sebe po všech stránkách.
Bali, perla Indonésie , ostrov bohů, nabízí víc než si dokážete

představit. Krásné pláže, podmořských svět, ojedinělou kulturu,
scénický středu ostrova, majestátní sopku, přívětivé obyvatele.

Na Bali žije většinová populace Hinduistů, uctívání bohů je
každodenní rituál, barevné ceremonie , očistné koupele v chrámech.

Potápění, výlety, jóga, skvělé jídlo a mnohem víc.
V resortu Joshua District budete uprostřed ráje.  
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Joshua District Komplex na jihu Bali uprostřed přírody a klidné
atmosféry poskytující ubytování, restauraci a

pronájem prostor. 
Okresní vily Joshua jsou postaveny výhradně z
konstrukce přepravních kontejnerů a navrženy

především z recyklovaného materiálu.
Myšlenkou komplexu bylo vytvořit spojení
balijské přírody a průmyslového designu.

Stejně jako architektura, také veškeré umění,
které najdete uvnitř, je vyrobeno z

recyklovaných komponentů. Místo se nachází v
přírodním prostředí s rýžovými poli a výhledem

na oceán, kde najdete klid kromě rušných
turistických center.

pobřeží Tabanan
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Luxusní vila SAMSARA

Obklopeni nádhernou přírodu rýžových polí s výhledem na moře, v blízkosti
Balijských chrámů a pláží, z dálky nám budou znít spirituální písně sundrumů a

vonět vonné tyčinky. Nebude chybět výborná gastronomie, láska a smích :) 04



Luxusní vila SAMSARA

Vila má 4 klimatizované apartmány, každý s vlastní ložnici a
koupelnou.
2x dvoulůžkový a 2x čtyřlůžkový apartmán.
Je zde kompletně vybavená moderní kuchyň v otevřeném
prostoru a Wi-Fi připojení zdarma.
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Luxusní vila SAMSARA
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Restaurace Joshua District je otevřena v průběhu celého pobytu a je možné si
tam
zajít i na oběd nebo večeři či objednat si jídlo donáškou do vily. 
Snídaně / brunch z lokálních čerstvých surovin budou podávané formou
bufetu „all you can eat“ v restauraci Joshua District hned vedle našeho
ubytování.
Je zde kompletně vybavená moderní kuchyň v otevřeném prostoru.
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Restaurace JD MENU 

10.000IDR - 16,60-Kč
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Restaurace JD  

10.000IDR - 16,60-Kč
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Surya Husada Hospital Denpasar
16,6 km

Hard Rock Cafe
16,7 km

Universitas Udayana
16,8 km

Kuta Art Market
17 km

 

 
Sarong Restaurant

11,7 km
 Restaurace a kavárny

Restaurace  Joshua District Restaurant
0,1 km

Kavárna/bar  Joshua District Restaurant
0,1 km

 
 

1,3 km
Chrám Tanah Lot

2,6 km
Golfový klub Nirwana

2,9 km
Echo Beach

7,8 km
Canggu Club

10 km
Vue Beach Club

10,1 km
La Laguna Bali

10,3 km
Taman Ayun Temple

11,4 km
Plážový klub Potato Head

11,6 km

 
Pig Stone Beach

1,1 km
Kedungu Beach

1,1 km
Batu Tampih Beach

1,3 km
Yeh Gangga Beach

1,6 km
Panggungan Beach

1,8 km

Pláže v okolí RestauraceCo se nachází v okolí Oblíbené turistické atrakce
Petitenget Temple

11,9 km

Ku De Ta
12,6 km

Autobusové nádraží Ubung, Denpasar
13,9 km

Kasih Ibu Hospital Denpasar
15,9 km

Bali Museum
16,1 km

Sangla Public Hospital
16,5 km



JD Služby

Jóga 2x denně

10

Výlety Lekce surfu Půjčovna Strava 



Poznej krásy Bali 

V nabídce Joshua District je dále spousta
skvělých aktivit, jako jsou lekce surfování,
enduro jízda na motorce po pláži, výlety za
vodopády či známe rýžové terasy,
návštěvy templů, národních parků,
lokálních marketů anebo výlety po ostrově,
pronájem vlastního auta či scootru nebo
možnost vlastního řidiče.
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Pobytem vás provedou
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Mám více než 13 let osobní praxe a 11 let lektorské činnosti. 
Mé skills vychází ze zkušeností získaných při cestách do

Asie, Bali... Nejvíce  mě ovlivnil Petri Raisanen, od kterého
jsem se naučila základy energetického léčení skrze

dopomoci v  pozicích. 
Laruga Glasser, Dany Sá , Sadguru a další učitelé, všichni  

studenti byli inspirací  na  mé jógové cestě.
Léto trávna Sicílii, kde vedu lekce jógy pro Floripa

kite&yoga centrum. 
 Ve svých lekcích pracuji s energií, skrze léčebné dopomoci.
Setkáte se s fyzioterapeutickým individuálním přístupem,
který se zaměřuje především na odstraňování dysbalancí. 

Nikol Pfeiferová
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Ivana je certifikovaná instruktorka jógy a terapeutka. Je
primárně se věnuje koučování pohody a meditaci

techniky pro prohloubení vnitřního klidu, napojení na
sebe a svůj potenciál. Přináší celkovou harmonizaci

na fyzické, mentální a emocionální úrovni.
Je také trenérkou obličejových SPA rituálů s bio kosmetikou

a miluje laskavou péči o tělo i duši.
 
 
 
 
 

Ivana Rondošová 



Jóga 
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Praktikování jógy jde v takovém prostředí jakoby
samo a lehce, retreat je tedy vhodný

jak pro začátečníky, tak pro pokročilé, pro
všechny, kteří se rádi odevzdají kráse

plynutí přítomného okamžiku a otevřou své srdce
vyšším vibracím. Odměnou nám

bude zrelaxovaná mysl, vitální tělo a duše
naplněná čistou a laskavou energií.

Meditace, dechové techniky, Jangová praxe ráno a
Jinová večer .



Cena zahrnuje:
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10 nocí ubytování ve Vile Samsara v moderním designu s vlastním bazénem,
výhledem na rýžové terasy a moře.

 
Vila se nachází 10-15 minut pěšky anebo 3 minuty scootrem od pláže Belong

Beach, Na nádherné černopísečné pláži oceníte soukromí a minimum lidí. V okolí
je možnost navštívit další úžasné pláže.

Jóga lekce 2x denně, ráno i večer budou probíhat v jóga shale hned vedle
ubytování. (V den příletu a odletu se jóga nekoná).

Snídaně / brunch z lokálních čerstvých surovin budou podávané formou bufetu 
„all you can eat“ 

v restauraci Joshua District hned vedle našeho ubytování.
Transfery z letiště na ubytování a zpátky, příjezd i odjezd.

Welcome drink
 

Cena nezahrnuje:
letenky a pojištění, obědy a večeře

půjčení motorky,
výlety 
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SURFING LESSON include: surf board + teacher
600.000IDR/ 999,- osoba SCOOTER

Ceny výletů



  300.000IDR / 500,- osoba & přeprava 650.000IDR ( 1.082,-Kč )
 

UBUD TOUR
*Monkey Forest

*Ubud Market *Tegalalang Rice Terrace *Tegenungan Waterfall
230.000IDR / 385,-. osoba & přeprava 650.000IDR ( 1.082,-Kč ) cca 10h 

KINTAMANI TOUR
*Goa Gajah Temple *Gunung Kawi Temple *Coffee/Spicy Garden *Tirta Empul Holy Spring *Penelokan Kintamani

370.000IDR /. 616,- osoba & přeprava 650.000IDR ( 1.082,-Kč ) cca 10h 
BEDUGUL TOUR

*Taman Ayun Temple *Beratan Lake Temple
*Jati Luwih Rice Terrace *Alas Kedaton Monkey Forest *Tanah Lot Temple

460.000IDR osoba / 766,-  & přeprava 650.000IDR ( 1.082,-Kč ) cca 10h 
Batur sunrise trip

650.000IDR / 1082,- osoba & přeprava 750.000IDR ( 1.250,-Kč ) cca 10h 
 
  
 

Ceny výletů
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ULUWATU TOUR
*GWK Cultural Park *Padang-Padang Beach  *Single Finns *Uluwatu. 



  JIMBARAN FISH MARKET TRIP/KEDONGANAN
700.000IDR / 1166,-  osoba & přeprava( 1.170,-Kč )

LOVINA BALI DOLPHIN TRIP 
230.000IDR osoba & přeprava 650.000IDR ( 1.082,-Kč ) cca 10h 

DENPASAR CITY TOUR BAJERA SHANDI MONUMENT LOCAL MARKET
TOUR

50.000IDR/ 83,-  osoba & přeprava 550.000IDR ( 916,-Kč ) 
 

HORSE RIDING (MAX WEIGHT 90kg, Closed Sunday)
 LONG RIDE RICEFIELD/BEACH/VILLAGE (approx 1,5hour) SHORT

700.000IDR/ 1333,- osoba 
 RIDE VILLAGE/BEACH/RICEFIELD (approx 1 hour) 

500.000IDR/ 833,- osoba 
1/2 HOUR RIDE RICE FIELD/VILLAGE (

250.000IDR/ 416,- osoba 
approx 1/2 hour) Pony Ride (Under 5 years) (approx 10minutes)

75.000IDR/ 125,- osoba 
 HORSE RIDING/KEDUNGU.   HORSE RIDING (1 HOUR)

600.000IDR/ 999- osoba 
HORSE RIDING (2 HOURS)

1.100.000IDR/ 1832,- osoba 
HORSE RIDING (3 HOURS): visit Tanah Lot Temple (incld entrance price)

1.600.000IDR/ 2665,- osoba 
HORSE BEACH BOARDING (1/2 HOUR)

350.000IDR/ 583,- osoba 
 
 

Ceny výletů
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AYUNG RIVER WILD RAFTING

600.000IDR/ 999,- osoba & přeprava 650.000IDR / 1082,- 10H
ALING-ALING WATERFALL - SHORT TREKKING 

 ( include: entrance, guide, short trekking, water, insurance )
125.000IDR/ 208- osoba & přeprava 750.000IDR / 1249,- 10H

ALING-ALING WATERFALL - MEDIUM TREKKING
 ( including : entrance, guide, medium trekking, water, insuranc )

250.000IDR/ 416,- osoba & přeprava 750.000IDR / 1249,- 10H
ALING-ALING WATERFALL - LONG TREKKING

 ( include: entrance, guide, long trekking, water, insurance )
375.000IDR/  625,- osoba & přeprava 750.000IDR / 1249,- 10H

SEKUMPUL WATERFALL - SHORT TREKKING
 (Entrance, GUIDE,  WATER, RICE TERRACE TOUR  ) 
350.000IDR/ 624,- osoba & přeprava 750.000IDR / 1249,- 10H

SEKUMPUL WATERFALL - MEDIUM TREKKING 
( Entrance, GUIDE, WATER, RICE TERRACE TOUR  )

450.000IDR/ 740,- osoba & přeprava 750.000IDR / 1249,-  10H
SEKUMPUL WATERFALL - LONG TREKKING

 ( Entrance, GUIDE, LUNCH WATER, RICE TERRACE TOUR, MANY ACTIVITIES )
550.000IDR/ 916,- osoba & přeprava 750.000IDR / 1249,-  10H

 

Ceny výletů
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ENDURO DIRT BIKE TRIP // BEACH CRUISE 3hours 

include: Motorbike, uniform, guide, water
1.800.000IDR/ 2999,- osoba 

ENDURO DIRT BIKE TRIP // FOREST CRUISE 6-8hours
2.600.000IDR/ 4331,- osoba 

ENDURO DIRT BIKE TRIP // BEACH CRUISE Full Day (incld
transport)

3.700.000IDR/ ,- 6164,-osoba 
 
 
 
 
 

Ceny výletů
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CENA: 30.990 Kč / osoba / 1 vybraný termín pobytu
CENA early birds: 25.990 Kč / osoba / 1 vybraný termín

pobytu
(cena platná pro přihlášky do konce listopadu 2022)
Pro závaznou rezervaci se hradí záloha 10 tis. Kč /

osoba
Doplatek částky do 15. Ledna 2023

- záloha je nevratná. V případě, že se nebudete moci
retreatu účastnit, můžete

si za sebe najít náhradníka, kterému bude místo na
retreatu předáno.

- záloha je vratná jen v případě, že se retreat nebude
konat z důvodu

pořadatele.
21
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Platební údeje:
 

Č. Ú. 2400486248 / 2010
IBAN : CZ2720100000002400486248

BIC: FIOBCZPPXXX
 

Pokud potřebujete pomoci s plánováním,
či koupí letenky, prosím kontaktujte nás

na tel.: 722712828.
 

Ceny letenek se zdražují, nejvyšší čas
pojistit si svůj sen a koupit ji co nejdříve.

 
 

Informace k aktuálním podmínkám
vycestování a návratu zpět sledujte na

www.mzv.cz  


