




Nasze ośrodki ajurwedyjskie

Manaltheeram i Somatheeram

położone są na południowym 

wybrzeżu Indii w Kerali,

8 km na południe od sławnej

Kovalam Beach, otoczonej

rozległą przestrzenią tropikalnej 

zieleni.

Lotnisko: Trivandrum (TRV)- 21 km



Kerala – Kraina Bogów
Według mitologii hinduskiej właśnie to miejsce wybrał sobie jeden z bogów
na swoją siedzibę. To istotnie boska kraina.
Goście, którzy tu przybywają, chętnie wracają ponownie do Kerali.
Wąskie pasmo żyznej ziemi ciągnie się wzdłuż złocistych piaszczystych plaż.
Ponad nimi wznoszą się wzgórza pokryte dżunglą drogocennych ziół.
Tropikalny klimat, połacie bananowych lasów i palm, bogactwo kwiatów
i różnorodność warzyw cieszą oko, a pogodne usposobienie mieszkańców
Kerali - podbija serca turystów. 



Somatheeram  i  Manaltheeram

Obydwa ośrodki o wysokim standardzie różnią się nieznacznie położeniem. 
Somatheeram leży nieco na wzniesieniu a  Manaltheeram bliżej plaży.
Do obydwu ośrodków przynależy ekskluzywna plaża. 



Somatheeram Ayurveda Resort
• pierwszy na świecie ośrodek ajurwedyjski w Kerali
• położony przy ekskluzywnej Chowara Beach
• zakwalifikowany do kategorii dziedzictwa kulturowego Indii - łączy w sobie

tradycję, elementy kultury i historii, przyrodę i wypoczynek oraz ajurwedę
i jogę.



Manaltheeram Ayurveda
Beach Village

• powstał jako kolejny ośrodek
• dzieli tą samą plażę co

Somatheeram
• oferuje te same wygody

i usługi ajurwedyjskie.



Rodzaje  zakwaterowania:
• Kerala Houses kategoria Deluxe i Standard
• Special Cottages z widokiem na morze
• Garden Cottages położne wśród zieleni palm
• Standard Room ze wspólną werandą



Kerala Houses



Cottages



Restauracje z indyjską 
i ajurwedyjską kuchnią



Ayurveda Center



Somatheeram 
Special Place for Ayurveda Health and Wellness

• 20 lekarzy ajurwedyjskich

• 60 doświadczonych terapeutów

• pokoje zabiegowe tradycyjnie wyposażone

• ogród  z leczniczymi ziołami

• zakład wytwarzania własnych preparatów 

ajurwedyjskich (G.M.P)

• Ayurveda Beauty Clinic

• różnorodność kuracji

• ajurwedyjskie menu z 260 różnymi 

potrawami



Kerala Govt. Award for 
Best Approved & Classified Ayurveda Center



AWARDS AND ACCOLADE

Somatheeram Ayurveda Resort Group has won Several State Government Awards,
International & National Awards for excellence in Ayurveda since establishment.





Peaceful And Idyllic Location For Yoga



Expert Guidance From Our Yoga Gurus





Thank You!


