Üdülés Bali szigetén
Üdülés Bali szigetén – repülővel:
2018.

10 nap / 7 szállás, reggeli

400.430.-Ft/fő repülőtéri illetékkel együtt –
tájékozódjon aktuális ajánlatainkról irodánkban!

Hotel Wina Holiday Villa ***
Kuta (10 nap / 7 szállás, reggeli)

Fekvés
Kuta Beachen, Bali legnépszerűbb és legfelkapottabb
partszakaszán helyezkedik el a szálloda. A városközpont
kényelmes séta távolságra található. A szálloda épülete
hagyományos balinéz stílusban épült és egy csodálatos kert
közepén terül el. Teljes kikapcsolódást biztosít minden
vendégnek ez a paradicsomi környezet.

Fekvése: az egyszerre modern és balinéz stílusjegyeket hordozó
szálloda buja trópusi növényzettől övezve, a híres kutai
strandtól mintegy 100m-re helyezkedik el. Az épülettől 5 perc
sétára található a közkedvelt Legian Street, ahol számos
üzlet, és étterem várja a vendégeket.
Szobák: a szálloda 180 művészien berendezett szobával
rendelkezik, melyek a kertre vagy a medencére néznek.
A superior szobák mindegyike kb. 24 m2, fürdőszobával, Wc-vel,
terasszal vagy balkonnal rendelkezik. A szobákban
légkondicionálás, TV, minibár, tea/kávé készítési lehetőség,
telefon, széf.
Felár ellenében foglalható: Deluxe szoba (kb.32 m2), Junior
Suite (kb. 40 m2, baldachinos ágy, nadrágvasaló, asztal,
szúnyogháló), Executive Suite (egyénileg szabályozható
légkondicionálás, IDD telefon), Presidential Suite (egyénileg
szabályozható légkondicionálás, IDD telefon).
Szolgáltatások: étterem mely egyszerre kombinálja a maláj,
indonéz és nemzetközi ételkülönlegességeket, bár, spa és
szépség szalon (kozmetikai kezelések felár ellenében), kis
könyvtár, business központ, autókölcsönzés, széf, pénzváltás,
ingyenes buszjárat a Legian Street-re valamint a Kuta térre.
Sport és kikapcsolódás: medence, gyermek medence, edzőterem,
asztali tenisz, programiroda, a parton szörfözési lehetőség
(térítés ellenében).
Gyermekkedvezmény: két felnőttel egy szobában, pótágyon.
Ellátás: reggeli.
Repülési idő:
18 óra
Időeltolódás:
+ 7 óra
Érkezési repülőtér:
Denpasar
Első nap:

Elutazás Budapestről, érkezés Denpasar repülőterére a
menetrend függvényében. Találkozás a magyar asszisztenciával,
transzfer a választott szállodába, bejelentkezés, szobák
elfoglalása.
Nyaralás Bali szigetén
Lehetőség van díj ellenében magyar nyelvű programokon való
részvételre.
Utolsó nap:
Kijelentkezés a szállodából, transzfer a repülőtérre (magyar
asszisztencia nélkül), hazautazás, érkezés Budapestre a
menetrend függvényében.

