LOMBOK I BALI - WYPOCZYNEK NA RAJSKICH
PLAŻACH INDONEZJI
BALI jedna z 17 tysięcy wysp Archipelagu Indonezyjskiego położona na Oceanie Indyjskim - symbol piękna i egzotyki. Jej atrakcje to przede wszystkim
laguny koralowe, wspaniałe wulkaniczne krajobrazy, malownicze pola ryżowe, tysiące świątyń i własne tradycje kulturowe. LOMBOK tropikalna wyspa na
wschód od Bali, urzekająca pięknem plaż i raf koralowych. Wyjątkowa różnorodność krajobrazów i bogactwo kulturowe przyciągają z magiczną mocą
poszukiwaczy piękna i przyrody. Wyspa kąpie się w promieniach słońca, pola ryżowe giną na horyzoncie gór. Cywilizacja i postęp to wybrzeże usiane
luksusowymi hotelami i przystaniami dla jachtów.

4225 PLN + 879 USD★

Oasis Lagoon - Holiday Resort Lombok
Minimalna liczba osób: 2
Dopłata do pokoju 1-osobowego:
Dopłata do wysokiego sezonu:

649 USD
251 USD

Prama Sanur Beach - Senggigi Beach
Minimalna liczba osób: 2
Dopłata do pokoju 1-osobowego:
Dopłata do wysokiego sezonu:

739 USD
272 USD

Oasis Kuta - Santosa Resort Lombok
Minimalna liczba osób: 2
Dopłata do pokoju 1-osobowego:
Dopłata do wysokiego sezonu:

4225 PLN + 929 USD★

4225 PLN + 699 USD★

499 USD
159 USD

Ceny zawierają:
przeloty samolotem w w najtańszej klasie ekonomicznej - uzależnione od
dostępności miejsc (możliwy wylot z różnych miast w Polsce i Europie),
transfery lotnisko – hotel – lotnisko na Bali i Lombok,
7 noclegów na Bali i 5 noclegów na Lombok w wybranych hotelach w
standardowym pokoju dwuosobowym (zakwaterowanie od 14:00,
wykwaterowanie do 12:00),
wyżywienie: śniadania,
przelot Bali – Lombok - Bali,
3 wycieczki na Bali (2 całodniowe i 1 półdniowa),
ubezpieczenie KL, NW, choroby przewlekłe i bagaż,
butelka wina na pokój GRATIS
★

Ceny nie zawierają:
Wizy indonezyjskiej (płatna na lotnisku 35
USD),
opłaty lotniskowej w Denpasar, Bali (20
USD),
napiwków,
wydatków osobistych,
dopłaty do wysokiego sezonu (w zależności od
hotelu 1.07-30.09, 20.12-10.01)

płatne w PLN wg kursu pieniądz-sprzedaż banku Raiffeisen z dnia ostatniej wpłaty

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU
Dzień 1
Polska - Denpasar
Prosimy przybyć na lotnisko na dwie godziny przed wylotem. Wylot w kierunku Bali via miasto europejskie i azjatyckie.
Dzień 2
Bali
Przylot do Denpasar. Na lotnisku, w hali przylotów, będzie oczekiwał na Państwa przedstawiciel firmy z logiem World Traveler
Club/Państwa Nazwiskiem, który zabierze Państwa do wybranego hotelu.
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Dzień 3-7
Bali
Relaksujący wypoczynek na plaży lub przy basenie, poznawanie wyspy na własną rękę lub udział w wycieczkach fakultatywnych, noclegi.
Wycieczki gratis: -całodniowa "Piękno Kintamani" tańce Barong i Kris, wioska złotników Celuk, wioska rzeźbiarzy Mas, Kintamani,
Tampakisiring święte źródła -całodniowa "Mistyczne Wschodnie Bali" wioska rzeźbiarzy Kemenuh, Klunkung centralny punkt
najważniejszego królestwa, świątynia Besakih na górze Agung, Bukit Jamba - piękna panoramiczna droga, Tenganan oryginalna wioska
balijska -półdniowa "Oleh - Oleh" Batubulan - wioska rzeźbiarzy w kamieniu, Ubud - centrum malarstwa, Sukawati - centrum rękodzieła
artystycznego, Celuk
Dzień 8
Lombok
Śniadanie, transfer na lotnisko i przelot na Lombok. Lądowanie, transfer do hotelu, nocleg.
Dzień 9-12
Lombok
Relaksujący wypoczynek na plaży lub przy basenie, poznawanie wyspy na własną rękę lub udział w wycieczkach fakultatywnych, noclegi.
Dzień 13
Bali
Śniadanie, czas wolny a następnie przelot do Denpasar. Lądowanie, transfer do hotelu, nocleg.
Dzień 14
Denpasar - Polska
Śniadanie. W odpowiednim czasie transfer na lotnisko i przelot do Polski via miasto europejskie i azjatyckie.
Dzień 15
Polska
Przylot do Polski. Zakończenie imprezy.
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HOTELE

STANDARD 3+*

OASIS KUTA
www.theoasis.info
Położenie: Hotel położony w samym centrum Kuty, kilkanaście minut od lotniska Denpasar; ok. 200 metrów od plaży i 150 od głównego
placu miejscowości. Mimo centralnego położenia, hotel jest oazą spokoju.
Pokoje: 70 pokoi mieści się w niskich, 2 piętrowych budynkach otaczających piękny basen. Każdy pokój z balkonem lub tarasem
wyposażony jest w klimatyzację, telefon, telewizję satelitarną, mini-bar, łazienkę.
Do dyspozycji gości: Restauracja Perick (oferuje szeroki wybór dań kuchni międzynarodowej i typowo azjatyckiej) bar, basen, SPA Tirta,
sejf w recepcji, pralnia, lekarz na wezwanie, opiekunka do dzieci.

SANTOSA RESORT LOMBOK
antosalombok.com
Położenie: przy plaży, w wypoczynkowej miejscowości Senggigi, 5 minut spacerem od jej centrum, 1,5 godziny jazdy od
międzynarodowego lotniska Lombok.
Pokoje: Pokoje standardowe w budynku głównym - 33 m² z balkonem z widokiem na ogrody. Wyposażenie: balkon, telewizor, kanały
kablowe, WiFi, telefon, sejf, klimatyzacja, żelazko, prasa do spodni, biurko, sofa, zestaw do kawy i herbaty, lodówka. W łazience prysznic
i wanna, suszarka do włosów, zestaw kosmetyków, toaleta, kapcie. Za dopłatą zakwaterowanie w większych pokojach Deluxe,
mieszczących się w bungalowach (kilka pokoi na jeden bungalow) lub apartamentach mieszących się w willach (2 apartamenty na willę).
Do dyspozycji gości: 2 restauracje i 2 bary, basen, kort tenisowy, tenis stołowy, kajakarstwo, nurkowanie z rurką , spa i centrum odnowy
biologicznej, wypożyczalnia rowerów, plac zabaw dla dzieci. Na miejscu dostępne są ponadto usługi biznesowe, całodobowa recepcja,
wymiana walut, rezerwacja/sprzedaż biletów, przechowalnia bagażu, usługi konsjerża, pralnia, usługa prasowania, zaplecze
bankietowe/konferencyjne, centrum biznesowe, faks/ksero, sklep oraz bezpłatny parking.

STANDARD 4*

OASIS LAGOON
www.theoasislagoon.com
Lokalizacja: Hotel Oasis Lagon Sanur, wybudowany w 2012 roku, jest położony w cichej i spokojnej miejscowości Sanur, na południowowschodnim wybrzeżu Bali, oddalony 10 minut spacerem od plaży w Sanur. 30 minut od lotniska w Denpasar Ngurah Rai.
Pokoje: 126 komfortowych pokoi, każdy z nich wyposażony jest w nowoczesny telewizor 32-calowy LCD, mini bar, elektroniczny sejf,
telefon, zestaw do kawy, klimatyzację, łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów, balkon/taras. Pokoje deLuxe i studio dodatkowo
zawierają: żelazko, lodówkę, biurko, sprzęt do prasowania, bezpłatny zestaw kosmetyków, kapcie, kanały kablowe, pokoje łączone, usługę
budzenia na życzenie, balkon z widokiem na basen.
Do dyspozycji gości: Restauracja, kawiarnia, bar, basen (z częścią dla dzieci, odkryty), SPA, room service 24 godziny na dobę, konsjerż,
połączenie z Wi-Fi, wynajem rowerów, zaplecze konferencyjne/bankietowe, usługa pralni, parking, usługa parkowania samochodu, ogród,
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winda. Za dodatkową opłatą: transfer z lotniska/hotelu.

HOLIDAY RESORT LOMBOK
www.holidayresort-lombok.com
Położenie: Holiday Inn Lombok leży przy plaży w 15 ha tropikalnym ogrodzie w Mangsit Village, 3 km na północ od centrum
turystycznego i handlowego Senggigi Beach, 90 min. jazdy od lotniska.
Pokoje: 104 pokoje z widokiem na ogród, 53 apartamenty i bungalowy z widokiem na ocean. Wszystkie nowocześnie urządzone z
klimatyzacją, TV-sat, telefonem, suszarką do włosów, radiem, mini barem, ekspresem do kawy/herbaty, łazienką, balkonem/tarasem.
Do dyspozycji gości: Restauracje Rinjani Terrace i KA z kuchnią miejscową i międzynarodową, bary Gecko i Gili, duży basen, sporty
wodne, siatkówka plażowa, centrum fitness, mini market, nauka nurkowania, gotowania, gigantyczne szachy, przejażdżki na kucyku dla
najmłodszych, sala bankietowa.

STANDARD 4+*

PRAMA SANUR BEACH HOTEL
www.aerowisatahotels.com/hotel/prama-sanur-beach-bali
Położenie: W Sanur, przy szerokiej, piaszczystej plaży, w cieniu palm kokosowych. Od lotniska dzieli 25 minut, od centrum Denpasar 15
minut jazdy. Hotel położony jest bardzo blisko restauracji, barów, sklepów, salonów masażu w centrum Sanur, od których oddzielony jest
rozległym ogrodem, gwarantującym spokojny wypoczynek.
Pokoje: Hotel posiada 428 komfortowych pokoi. Wszystkie pokoje z balkonem z widokiem na ogrody, basen lub morze (za dopłatą),
klimatyzacją, łazienką z wanną i/lub prysznicem, suszarką, lodówką, radiem, telefonem, balkonem, telewizją kablową, sejfem, zestawem
do parzenia do kawy/herbaty, minibarem. Pokoje standardowe z widokiem na ogród lub basen mają 35m2. Za dopłatą istnieje możliwość
zakwaterowania w większych pokojach deluxe z widokiem na morze lub ogrody (40 m2), o bardziej eleganckim wystroju, w których
dodatkowo znajdziemy szlafrok i pantofle. Do wyboru są też apartamenty (80 m2) z częścią wypoczynkową, sypialnią i łazienką w
marmurach.
Do dyspozycji gości: Restauracje: Tirta – mieszcząca się przy basenie, na wolnym powietrzu, serwuje wybór dań indonezyjskich,
międzynarodowych i orientalnych; Tirta Seafood Grill – specjalizuje się w daniach z owoców morza, znajduje się na plaży, Basilico –
włoska kuchnia, wyśmienite wina i tropikalne drinki; Pepper Kation Grill & Bar – specjalizuje się w kuchni ameryki łacińskiej; bary.
Baseny. Room service 24h, tradycyjny balijski teatr, kort tenisowy, parasailing, windsurfing, nurkowanie, żeglowanie, Odiseus Spa, mała
galeria sklepów, centrów biznesowe, sale konferencyjne i bankietowe.
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SENGGIGI BEACH HOTEL
www.senggigibeachhotel.com
Położenie: Na rzadziej odwiedzanej przez turystów, egzotycznej wyspie Lombok, otoczony tropikalnym ogrodem, bezpośrednio przy
pięknej plaży, z której roztacza się niezapomniany widok na balijską Górę Agung. 15 minut od lotniska w Selaparang i głównego miasta
Mataram.
Pokoje: 104 pokoje standardowe znajdujące się w ogrodzie, 44 bungalowy przy plaży, 2 bungalowy deluxe (zakwaterowanie w
bungalowach za dopłatą). Pokoje zostały wyposażone w klimatyzację, telewizję kablową, ekspres do kawy/herbaty, telefon, mini bar, sejf.
Do dyspozycji gości: Restauracje: Beach Comber Brasserie (przytulna restauracja serwująca lekkie przekąski w porze lunchu i znakomite
kolacje złożone z owoców morza) Basilico (restauracja i bar włoski, serwujący dodatkowo tropikalne napoje) Rinjani (restauracja główna
serwująca śniadania, lunche i kolacje – dania europejskie i azjatyckie). Bary: Bamboo Bar (przy plaży, serwuje koktajle i lekkie, niedrogie
dania na lunch) Sunset Bar.
Sport i relaks to przede wszystkim duży basen, brodzik dla dzieci. Duży wybór sportów: narty wodne, windsurfing, kajaki, nurkowanie z
rurką, centrum nurkowania głębinowego organizujące kursy i wycieczki na sąsiednie wysepki, tenis, badminton, siatkówka plażowa,
rowery, tenis stołowy etc. Mandara Spa, kilka sklepów z pamiątkami, lekami i artykułami spożywczymi, organizacja wycieczek po wyspie,
sale konferencyjne i bankietowe.
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