BALI - WAKACJE W KRAINIE 1000 BOGÓW (15
DNI)
Jedna z 17 tysięcy wysp Archipelagu Indonezyjskiego położona na Oceanie Indyjskim będąca symbolem piękna i egzotyki. Laguny koralowe, wulkany,
wzgórza tarasowe, wspaniałe krajobrazy, tysiące świątyń i własne tradycje kulturowe przyciągają turystów z całego świata.

4190 PLN + 789 USD★

Aston Bali
Minimalna liczba osób: 2
Dopłata do pokoju 1-osobowego:
Dopłata do All Inclusive - Pakiet Turkusowy:
Dopłata do All Inclusive - Pakiet Onyx:
Dopłata do wysokiego sezonu:

639 USD
640 USD
1050 USD
324 USD

Ayodya Resort
Minimalna liczba osób: 2
Dopłata do pokoju 1-osobowego:
Dopłata do wysokiego sezonu:

899 USD
324 USD

Bali Tropic Resort
Minimalna liczba osób: 2
Dopłata do pokoju 1-osobowego:
Dopłata do wysokiego sezonu:

1399 USD
288 USD

Bumas Sanur
Minimalna liczba osób: 2
Dopłata do pokoju 1-osobowego:
Dopłata do wysokiego sezonu:

289 USD
108 USD

Conrad Bali
Minimalna liczba osób: 2
Dopłata do pokoju 1-osobowego:
Dopłata do wysokiego sezonu:

1349 USD
360 USD

Discovery Kartika Plaza
Minimalna liczba osób: 2
Dopłata do pokoju 1-osobowego:
Dopłata do wysokiego sezonu:

889 USD
288 USD

Grand Mirage
Minimalna liczba osób: 2
Dopłata do pokoju 1-osobowego:
Dopłata do All Inclusive podczas wypoczynku:
Dopłata do wysokiego sezonu:

739 USD
1010 USD
252 USD

Melia Bali
Minimalna liczba osób: 2
Dopłata do pokoju 1-osobowego:
Dopłata do wysokiego sezonu:

879 USD
324 USD

Melia Benoa
Minimalna liczba osób: 2
Dopłata do pokoju 1-osobowego:
Dopłata do wysokiego sezonu:

1389 USD
324 USD

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

549 USD
216 USD

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

349 USD
144 USD

Patra Bali
Minimalna liczba osób: 2
Dopłata do pokoju 1-osobowego:
Dopłata do wysokiego sezonu:

Pullman Bali Legian Nirvana

549 USD
288 USD

4225 PLN + 1049 USD★

4225 PLN + 1679 USD★

4225 PLN + 429 USD★

4225 PLN + 1499 USD★

4225 PLN + 1049 USD★

4225 PLN + 889 USD★

4225 PLN + 1029 USD★

4225 PLN + 1539 USD★

4225 PLN + 699 USD★

4225 PLN + 489 USD★

4225 PLN + 699 USD★

4225 PLN + 969 USD★

Minimalna liczba osób: 2
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Dopłata do pokoju 1-osobowego:
Dopłata do wysokiego sezonu:

819 USD
324 USD

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

569 USD
216 USD

Ramada Benoa
Minimalna liczba osób: 2
Dopłata do pokoju 1-osobowego:
Dopłata do wysokiego sezonu:

519 USD
180 USD

Parigata Resort & Spa
Minimalna liczba osób: 2
Dopłata do pokoju 1-osobowego:
Dopłata do wysokiego sezonu:

429 USD
144 USD

Sanur Paradise Plaza
Minimalna liczba osób: 2
Dopłata do pokoju 1-osobowego:
Dopłata do wysokiego sezonu:

469 USD
180 USD

Nusa Dua Beach
Minimalna liczba osób: 2
Dopłata do pokoju 1-osobowego:
Dopłata do wysokiego sezonu:

4225 PLN + 719 USD★

4225 PLN + 669 USD★

4225 PLN + 569 USD★

4225 PLN + 619 USD★

4205 PLN + 1169 USD★

1019 USD
396 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,
12 noclegów w wybranym hotelu w standardowym pokoju dwuosobowym
(zakwaterowanie od 14:00, wykwaterowanie do 12:00),
wyżywienie wg wybranej opcji (śniadania lub All Inclusive),
ubezpieczenie KL, NNW, bagaż, choroby przewlekłe
wycieczki: 3 całodniowe i dwie półdniowe,
butelka wina na pokój GRATIS
★

Ceny nie zawierają:
opłaty lotniskowej w Denpasar, Bali (ok. 20
USD),
napiwków,
wydatków osobistych,
dopłaty do wysokiego sezonu (w zależności od
hotelu 1.07-30.09, 20.12-05.01)

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 do Denpasar via miasto europejskie i azjatyckie.
Dzień 2
Bali
Lądowanie w 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.
Dzień 3-13
Bali
Relaksujący wypoczynek na plaży lub przy basenie, poznawanie wyspy podczas wycieczek lub udział w imprezach fakultatywnych,
noclegi. Wycieczki w cenie: <br>-całodniowa "Piękno Kintamani" tańce Barong i Kris, wioska złotników Celuk, wioska rzeźbiarzy Mas,
Kintamani, Tampaksiring święte źródła -całodniowa „Magiczna Północ Bali”, malownicze obszary Pupuan i Antosari, plaża Lovina - plaża
o czarnym piasku, Jezioro Buyan i Tamblingan naturalne środowisko wielu gatunków ptaków, drzew i kwiatów niewystępujących nigdzie
indziej na wyspie. Przystanek w Bedugul, Jezioro Bratan z pływającą Świątynią Ulun Danu, poświęconą bogini wody, rynek kwiatów i
owoców.<br>-półdniowa "Oleh - Oleh" Batubulan - wioska rzeźbiarzy w kamieniu, Ubud - centrum malarstwa, Sukawati - centrum
rękodzieła artystycznego, Celuk
Dzień 14
Bali - Polska
Śniadanie, czas wolny a następnie wylot z Bali do Polski via miasto europejskie i azjatyckie.
Dzień 15
Polska
Przylot do Polski. Zakończenie imprezy.
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HOTELE
ASTON BALI BEACH RESORT & SPA
www.astonbali.com
Położenie: Hotel usytuowany jest bezpośrednio przy pięknej plaży Tanjung Benoa Beach, w dawnej tradycyjnej miejscowości rybackiej,
oddalonej o 2 km od centrum turystycznego Nusa Dua oraz ok. 15 km od miejscowości Kuta. Transfer z lotniska zajmuje około 30 minut.
Pokoje: Urządzone komfortowo i luksusowo, wyposażone w klimatyzację, prywatną łazienkę, balkon lub taras, TV-Sat, radio, mini bar,
suszarkę do włosów, sejf.
Do dyspozycji gości: Duży basen usytuowany w pobliżu plaży (w tym część basenu wydzielona dla dzieci), fitness center, centrum Spa,
sporty wodne (windsurfing, narty wodne, parasailng, przejażdżki bananem wodnym, żaglówki itp.), restauracje: CafeMelasti – kuchnia
międzynarodowa i indonezyjska, Bali Luna – włoska, Aroma Indonesia – indonezyjska, bary: Casablanca, Aloza – przy basenie, Samudera
Lounge; sklepy, centrum medyczne (24 h), salon piękności, darmowy autobus do Nusa Dua, opiekunka dla dziecka, internet,
wypożyczalnia samochodów, opiekunka dla dzieci, kantor. W pobliżu znajduje się 18-dołkowe pole golfowe.
Wyżywienie: śniadania lub all inclusive (pakiety do wyboru)
All Inclusive „Pakiet Turkusowy” posiłki w restauracjach i barach, napoje, lokalne napoje alkoholowe, animacje, muzyka na żywo,
sporty: siatkówka, aerobik, tenis stołowy, bilard, pokazy balijskie z możliwością nauki: bukieciarstwo, rzeźbienie w owocach, siłownia,
sauna parowa, 25% zniżka na SPA, pralnię i Internet.
All Inclusive „Pakiet Onyx” (za dopłatą) posiłki w restauracjach i barach, napoje, napoje alkoholowe poza importowanymi winami i
alkoholami „Premium”, 24-godzinny room Service (tylko jedzenie i napoje bezalkoholowe), codziennie uzupełniany mini-bar, animacje,
muzyka na żywo, sporty: siatkówka, aerobik, tenis stołowy, bilard, pokazy balijskie z możliwością nauki: bukieciarstwo, rzeźbienie w
owocach, siłownia, sauna parowa, usługi pralni, Internet, codzienny voucher na sporty wodne (narty wodne, nurkowanie z wycieczką na
Żółwią Wyspę), i SPA (1 godzina masażu: Lomilomi, balijski, aromaterapia, przeciw stresowy, tradycyjny; lub 30-minutowy zabieg
peelingujący (kokosowy, ziołowy, sole balijskie).

AYODYA BALI
www.ayodyaresortbali.com
Lokalizacja: Duży hotel, zbudowany na wzór balijskiego pałacu wodnego, usytuowany jest w pięknej okolicy na południu Bali,
bezpośrednio przy wspaniałej plaży, wśród 11,5 ha ogrodów i otaczającej budynki hotelu laguny. Mimo wielu pokoi, dzięki dużej
powierzchni i pięknie otaczającej architektury i krajobrazu, resort nie przytłacza. Hotel znajduje się w spokojnej, zielonej, pięknie
utrzymanej miejscowości turystycznej Nusa Dua, 30km od centrum Denpasar i lotniska. W pobliżu znaleźć można kilka restauracji
serwujących lokalne potrawy.
Pokoje: Każdy z 537 elegancko urządzonych pokoi w stylu balijskim posiada balkon, z którego roztacza się niesamowity widok na morze,
ogrody, pole golfowe lub basen. Pokoje wyposażone są w klimatyzację, telefon, telewizję kablową, ekspresy do kawy i herbaty, minibar,
oraz sejf. Natomiast łazienki zostały zaprojektowane i udekorowane w sposób mogący zadowolić najbardziej wymagających, posiadają
wannę i prysznic, suszarkę, bawełniane ręczniki.
Do wyboru zakwaterowanie w pokojach standardowych (Deluxe) – 48m2, z widokiem na ogród lub częściowym widokiem na ocean (za
dopłatą), lub w pokojach wyższej kategorii, Grande - 56m2, które poza większą przestrzenią oferują także bardziej elegancki wystrój,
tekowe meble, i elegancką łazienkę (Grande Garden z widokiem na ogród, Grande Ocean z widokiem na morze, Grande Honeymoon o
romantycznym wystroju, wyposażone w łóżko z baldachimem, łazienkę z widokiem na ogrody, leżaki na tarasie). Można również wybrać
zakwaterowanie w Ayodya Palace, wyodrębnionym skrzydle z 79 pokojami, basenem i restauracją (śniadania, przekąski, popołudniowa
herbata, koktajle) tylko dla dorosłych gości. Zakwaterowanie w Ayodya Palace to pokoje o 56m2 z widokiem na ogród lub ocean, oraz
apartamenty od 115 m2 do 227 m2. W pokojach gościom usługuje lokaj, który rozpakuje i zapakuje walizki, pościeli łóżka, pomoże w
załatwieniu bieżących spraw.
Do dyspozycji gości: Hotel oferuje wyśmienite posiłki serwowane w kilku regionalnych i międzynarodowych restauracjach. W Lagoonie
przy plaży do wyboru są dania z południowo-wschodniej Azji, Genji serwuje oryginalne posiłki japońskie, 24-godzinna kawiarnia
Waterfall oferuje dania międzynarodowe oraz azjatyckie, oraz bufety tematyczne. Octopus to restauracja polecająca dania kuchni
śródziemnomorskiej, bar Surfer’s Corner oferuje przekąski. W barach Vista Terrace i Lounge oprócz pięknych widoków, muzyki na żywo
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możemy znaleźć dania barowe. Podczas posiłku w Balinese Theatre można podziwiać występy lokalnych artystów.
Jeśli chodzi o atrakcje sportowe i wypoczynkowe, na terenie hotelu można znaleźć korty tenisowe, korty do gry w squash’a, tor do
joggingu, centrum fitnessu, a w nim: siłownia, aerobik, sauna, bicze wodne, oraz spa położone w samym sercu ogrodów. Z hotelem
sąsiaduje 18-dołkowe pole golfowe, natomiast jeśli chodzi o sporty wodne istnieje możliwość surfowania, nurkowania, parasailingu czy
wind surfingu. Na plaży dostępne są boiska do siatkówki oraz tenis stołowy. W hotelu dostępne jest centrum konferencyjne a także usługi
pocztowe, pralnia, skrytki sejfowe, żelazko i deska do prasowania, małe centrum handlowe, wypożyczalnia samochodów i limuzyn, lekarz i
dentysta na wezwanie, oraz 24-godzinny room service.

BALI TROPIC RESORT & SPA
Www.Balitropic-Resort.Com
Lokalizacja: Hotel otoczony tropikalnym ogrodem mieści się przy pięknej plaży Tanjung Benoa, około 20 minut drogi od
Międzynarodowego lotniska Ngurah Rai, kilka minut od centrum Nusa Dua. oraz 12 km od miejscowości Kuta. Tradycyjna balijska
architektura hotelu oraz zadziwiająca natura pozwalają na wypoczynek w komfortowych warunkach.
Pokoje: Hotel oferuje zakwaterowanie w czterech rodzajach pokoi prezentujących połączenie tradycyjnego balijskiego stylu i architektury
współczesnej. Pokoje standardowe o powierzchni 34m2, w budynku głównym, wyposażono w indywidualnie sterowaną klimatyzację,
telewizję satelitarną, telefon, lodówkę/mini-bar, ekspres do kawy i herbaty, sejf, suszarkę i pantofle. Z prywatnego tarasu lub balkonu
roztacza się widok na ogrody. Deluxe Bungalow Room – przestronne pokoje w bungalowach, otoczonych tropikalną roślinnością,
zdobionych drewnianymi rzeźbami (w jednym bungalowie 8 osobnych pokoi (4 pokoje na parterze i 4 pokoje na piętrze), każdy o
powierzchni 36m2 i standardowym wyposażeniu. Royal Room o powierzchni 46m² z prywatnymi balkonami lub tarasami z widokiem na
ogród i staw. Poza standardowym wyposażeniem, przestronna łazienka z dużą wanną i osobnym prysznicem. Na Bungalow Suite o
powierzchni 44m² składają się dwie przestronne sypialnie oraz salon, urządzone w tradycyjnym stylu wyspy. Każdy Bungalow Suite ma
prywatny balkon z widokiem na ocean lub ogród.
Do dyspozycji gości: Basen z pięknym widokiem na ogrody, ekskluzywny salon SPA oferujący szereg zabiegów, m.in.: tradycyjne
masaże, peelingi ciała i twarzy, kąpiele kwiatowe…
Restauracje: Cempaka – otwarta 24h/dobę, Soka – restauracja przy plaży, Ratna – serwująca lunche i popołudniowe przekąsk, Wratnala –
kolacje w formie bufetu towarzyszące pokazom na scenie (otwarta tylko w dni pokazów), 3 bary: Cempaka Bar, Rijasa Lobby Bar oraz bar
przy basenie – Sriwedari.
Sporty: waterpolo, siatkówka plażowa, boccia, rzutki, bilard, tenis stołowy, szachy, tenis ziemny; szkoła nurkowania, nurkowanie z
tradycyjnych łodzi, możliwość uprawiania kajakarstwa, i windsurfingu, motorowe sporty wodne (niewliczone w cenę AI); wieczorna
animacja; animacja dla dzieci; agencja turystyczna; wypożyczalnia samochodów; internet; kosmetyczka; fryzjer; lekarz na wezwanie; sala
konferencyjna.
All Inclusive: Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, popołudniowa herbata z deserem, napoje lokalne (soki, napoje, piwo, wino, napoje
alkoholowe) serwowane 24-godz.; Rozrywka i relaks: wieczorne pokazy dotyczące kultury balijskiej, zajęcia rekreacyjne (siatkówka,
aerobik, siłownia, bilard, itp.), sporty wodne z wyłączeniem sportów motorowych (nurkowanie z rurką, kajaki, windsurfing, katamaran,
lekcje nurkowania głębinowego w basenie). Dodatkowo płatne: motorowe sporty wodne, mini bar, rachunki za telefon i internet, opiekunka
dla dziecka, SPA, serwis pokojowy, pralnia.

BUMAS SANUR
www.bumashotel.com
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Położenie: Niewielki hotel, z przyjazną obsługą położony jest w wiosce Sanur, jednej z nielicznych nadmorskich miejscowości, w której
nadal widoczne są tradycje i kultura wyspy. Hotel Bumas dzieli 10 minut od lotniska, 200 metrów do plaży Sanur, 10 minut od dzielnic
handlowych i biznesowych Denpasar.
Pokoje: Bumas Hotel Sanur Bali oferuje 75 pokoi, otoczonych pięknym, tropikalnym ogrodem. Wszystkie pokoje są klimatyzowane,
skromnie lecz komfortowo i estetycznie urządzone. Każdy z nich posiada telewizję satelitarną, balkon, telefon, lodówkę, mini bar.
Do dyspozycji gości: Restauracja, serwująca dania kuchni indonezyjskiej, chińskiej i europejskiej; bar przy basenie serwujący koktajle,
napoje, kanapki i lekki przekąski, 2 baseny, jacuzzi, masaże, wypożyczalnia rowerów, opieka do dziecka, sklep z pamiątkami, sejf, pralnia,
parking.

CONRAD BALI HOTEL
www.conradbali.com
Położenie: Luksusowy hotelpołożony bezpośrednio przy plaży o złotym piasku, na południowym wybrzeżu Bali,, 25 minut od centrum
miasta. 2km od centrum miejscowości wypoczynkowej Nusa Dua w Tanjung Beona, jej licznych restauracji, sklepów i pozostałych
atrakcji.
Pokoje: Przestronne pokoje dysponują balkonem z widokiem na ocean (za dopłatą) lub ogród. Standardowy pokój o powierzchni 45 m² o
wyposażeniu: telefon, telewizor z płaskim ekranem, kanały kablowe, sejf, klimatyzacja, żelazko, biurko, sprzęt do prasowania, wentylator,
minibar, czajnik elektryczny. W łazience prysznic, wanna, suszarka do włosów, bezpłatny zestaw kosmetyków, kapcie, bidet. Za dopłatą
możliwość zakwaterowania w pokojach z dostępem do laguny, oraz w 110 m² apartamentach, których wyposażenie obejmuje dodatkowo
odtwarzacz DVD, stację dokująca do iPoda, część jadalną, ekspres do kawy, wstęp do salonu Executive Lounge.
Do dyspozycji gości: 3 tematyczne restauracje serwujące śródziemnomorską, japońską, azjatycką, indonezyjską oraz balijską kuchnię, bar,
bar przy basenie. Ponadto basen (z częścią dla dzieci, odkryty, czynny całą dobę), jacuzzi, korty tenisowe, możliwość uprawiania sportów
wodnych, salon piękności, SPA, siłownia, sala fitness, sauna, prywatna plaża, klub dla dzieci, pokój gier i zabaw, pokój rodzinny,
konsjerż, całodobowy room service, sejf, sklepy w hotelu, usługi VIP, połączenie z Wi-Fi, udogodnienia dla niepełnosprawnych, pralnia,
zaplecze bankietowe/konferencyjne, ogród, parking, usługa parkowania samochodu.

DISCOVERY KARTIKA PLAZA HOTEL
www.discoverykartikaplaza.com
Lokalizacja: Hotel położony bezpośrednio nad oceanem, w południowej części Kuty, 10 minut jazdy od lotniska, bezpośrednio przy plaży.
Jest oddalony kilkuminutowym spacerem od głównego centrum handlowego miasta. W pobliżu znajduje się również wiele restauracji oraz
kawiarni z typową indonezyjską kuchnią. Hotel sąsiaduje z klubem nocnym Musro.
Do dyspozycji gości: 3 restauracje, bar przy basenie oraz kawiarnia w lobby, pralnia, fotograf, wypożyczalnia samochodów, centrum
biznesowe, sklep z pamiątkami, sklep z biżuterią, apteka, kantor wymiany walut, duży basen, ścieżka do joggingu, 2 korty tenisowe, 2
korty do squasha, centrum fitness, sauna , boisko do siatkówki plażowej, centrum Spa, fitness centrum. Na plaży możliwość korzystania ze
sportów wodnych: jetski, parasailng, nurkowanie, windsurfing, narty wodne. Dla dzieci: mini klub.
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Pokoje: W hotelu jest około 10 różnych rodzajów pokoi, 106 pokoi superior (standardowe) z widokiem na ogród o wielkości 33 m2. Za
dopłatą m.in. pokoje z prywatnym basenem, pokoje rodzinne, pokoje typu junior suite i inne. Hotel dysponuje również willami
zapewniającymi spokojny wypoczynek w otoczeniu ogrodu. W każdym pokoju własny balkon lub taras, łazienka z prysznicem lub wanną i
suszarką, indywidualnie sterowana klimatyzacja, kolorowy TV-sat, radio, mini bar, telefon, sejf, szlafrok oraz pantofle.

GRAND MIRAGE
www.grandmirage.com
Lokalizacja: Hotel mieści się bezpośrednio przy plaży Nusa Dua na wyspie Bali, sprawia wrażenie jakby wyłaniał się wprost z morza.
Grand Mirage oddalony jest o 20 minut od lotniska, w pobliżu znajduje się pole golfowe, centrum handlowe, klub Country, oraz centrum
konferencyjne Nusa Dua.
Duch Bali przeniknie Państwa już w momencie przekroczenia progu hotelu, wraz odgłosem gongu świętującego Państwa przybycie.
Pokoje: Hotelowe pokoje zostały zaprojektowane specjalnie by relaksować po pełnym zabawy i emocji dniu. Lśniące drewniane podłogi i
panele, uzupełnione ciepłymi odcieniami błękitu i zieleni mebli, składają się na przytulne wnętrza. Z okien roztacza się widok na ukryte
oczka wodne, rzeźby i piękne ogrody. Pokoje wyposażone są w klimatyzację, ekspres do kawy i herbaty, suszarkę, telewizję satelitarną,
telefon oraz sejf. Marmurowa łazienka z osobnym prysznicem i wanną, jest w unikalny sposób oddzielona od sypialni drewnianymi
żaluzjami.
Do dyspozycji gości: 2 korty tenisowe, duży basen, centrum handlowe z wystawą kulturalną, thalasso Spa i masaż na plaży, sporty wodne,
szkoła nurkowania, klub dla dzieci, łucznictwo, rowery. Na terenie hotelu znajdują się 4 restauracje: Grand Cafe nad oceanem,
śródziemnomorska La Cascata, Jakung oferująca dania z grilla, elegancka Panorama Lounge; oraz 2 bary: Chiński i mieszczący się nad
basenem Coconuts.
Dodatkowo organizowane są różnego rodzaju show oraz przyjęcia tematyczne urządzane w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach,
sali teatru Rama, lub nad brzegiem basenu. Hotel oferuje w pełni wyposażone sale konferencyjne.
Wyżywienie All Inclusive: Śniadania, lunche, kolacje, przekąski, napoje serwowane w szklankach (napoje, soki, shake, piwo Bintang,
koktajle, wina), niezmotoryzowane sporty wodne, rowery, animacje sportowe, rozrywka (muzyka na żywo, kwartet przygrywający do
posiłku, show 3-4 razy w tygodniu), zajęcia z gotowania, tańca itp., sala gier, siłownia, karaoke, Internet, kort do tenisa, boisko do
koszykówki.

MELIA BALI VILLAS & SPA RESORT
www.meliabali.com
Lokalizacja: Hotel mieści się przy pięknej, złotej plaży Nusa Dua na wyspie Bali, a otoczony jest wspaniałymi ogrodami oraz lotosowymi
oczkami wodnymi, strzeżonymi przez wykutych z kamienia bożków. W odległości krótkiego spaceru znajdują się sklepy, bary i
restauracje, oraz pole golfowe. Lotnisko oddalone jest o 11km.
Pokoje: 364 przestronne, wysokiej klasy pokoje, wszystkie z prywatnymi balkonami lub tarasami, z widokiem na piękne tropikalne
ogrody. Wejście do każdego pokoju ozdobione jest unikalnymi rzeźbami, w środku znajduje się duża marmurowa łazienka z wanną i
prysznicem oraz toaletka z umywalką, w samych pokojach na podłodze z drzewa tekowego umieszczono ratanowe meble, ozdobione
egzotycznymi tkaninami. Wszystkie pokoje są klimatyzowane, posiadają prywatne sejfy, telewizory LCD z dużym wyborem kanałów
satelitarnych, dostęp do internetu (WIFI, płatny dodatkowo), telefony i mini bar, suszarkę oraz zestaw do parzenia i herbaty.
Pokoje standardowe, superior znajdują się na parterze. Za dopłatą możliwość zakwaterowania w pokojach wyższej kategorii: Deluxe, z
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większym telewizorem, na piętrze, z balkonem, w łazience dodatkowo szlafrok, na powitanie kosz owoców i kwiaty. Junio Suite –
dwupoziomowe apartamenty (71m2), część wypoczynkowa z jadalnią na niższym poziomie, sypialnia z garderobą i dużą łazienką na
wyższym. Family room – idealny dla dużej rodziny z pokojem dla dzieci na niższym poziomie i sypialnią rodziców na wyższym, na
zapytanie możliwość wypożyczenia play station. Lagoon Access Suite – apartamenty z wyjściem do basenu wprost z patio, z dodatkowymi
usługami: na powitanie koktajl, kosz owoców i kwiaty, nielimitowany dostęp do internetu. Deluxe Suite – apartamenty (84m2), codziennie
świeże owoce i kwiaty dostarczane do pokoju, łóżko za baldachimem, specjalne śniadania w restauracji śródziemnomorskiej. Villa –
odgrodzone od głównego budynku bujną roślinnością, z prywatnym ogrodem i basenem, są idealnym miejscem na romantyczne wakacje
dla par (dzieci poniżej 16lat nie mogą nocować w willach). Dodatkowe usługi do wybór pościeli i poduszek, prysznic pod gołym niebem,
łazienka z wanną z hydromasażem, popołudniowa kawa/herbata przy basenie, wydzielona część plaży i restauracji na śniadania, pamiątka z
Bali, sprzęt grający, DVD.
Do dyspozycji gości: Ogromny basen, wijący się w 24 akrowym ogrodzie, niczym rzeka. Czas wolny można spędzać korzystając ze
sportów wodnych lub plażowych, grając w szachy, tenisa stołowego lub ziemnego na jednym z dwóch oświetlonych kortów, ćwicząc w
siłowni, lub na pobliskim torze do joggingu, w spa, czy biorąc udział w animacjach: lekcjach tańca balijskiego, lekcjach gotowania,
aerobiku w basenie itp. Na terenie hotelu znajduje się 5 restauracji: azjatycka Lotus w ogrodzie, włoska Sorrento, pizzeria Sateria przy
plaży, japońska Sakura, kawiarnia El Patio (24h na dobę); oraz 4 bary: przy basenie, w lobby, z przekąskami. Ponadto fryzjer,
kosmetyczka, kantor, apteka, pralnia, centrum biznesowe, sklep z pamiątkami, wypożyczalnia samochodów.

MELIA BENOA
www.meliabenoa.com
Położenie: Luksusowy hotel położony jest bezpośrednio przy piaszczystej plaży w rejonie turystycznym Tanjung Benoa, na północ od
Nusa Dua, w pobliżu wioski rybackiej oraz bazaru sztuki regionalnej. Przejazd z lotniska trwa około 15 minut.
Pokoje: Jasne, elgenackie, łączące nowoczesność i lokalne tradycje. Pokoje premium (standardowe) o wielkości 50 m2, klimatyzowane, z
łazienką (w niej suszarka do włosów), telefonem, TV SAT, radio, mini barem, sejfem, balkonem, zestawem do kawy/herbaty, z widokiem
na ogród lub morze (za dopłatą). Ponadto możliwość zakwaterowania w Executive Junior Suite o 70m2, pięknie urządzonej, w których
poza standardowym wyposażeniem znajdziemy dodatkową toaletę, pantofle i szlafrok, apartamentach rodzinnych oraz Grand Suite (253
m2, dwa poziomy, jacuzzi, salon, jadalnia, bar – maksymalnie dla 6 osób).
Do dyspozycji gości: 3 restauracje: międzynarodowa restauracja główna, restauracja specjalizująca się w daniach z owoców morza oraz
restauracja włoska, bar z przekąskami przy basenie, część basenu przeznaczona dla dzieci, klub dla dzieci, salon piękności, pasaż
handlowy, wypożyczalnia samochodów, stoły do tenisa stołowego oraz do bilardu, siłownia, sauna, boisko do squasha, centrum sportów
wodnych (windsurfing, żaglówki, kajaki, narty wodne, parasailing, połowy dalekomorskie). Na terenie hotelu znajduje się Centrum
Odnowy Biologicznej i Medycyny Naturalnej oferujące przybywającym gościom cały szereg zabiegów, takich jak: masaże relaksujące,
zdrowotne kąpiele ziołowe, kuracje kosmetyczne wykorzystujące tylko produkty naturalne: sole błota, zioła, itp. W pobliżu hotelu znajdują
się, udostępnione dla gości hotelowych (odpłatnie) korty tenisowe i 18-dołkowe pole golfowe.
Wyżywienie All Inclusive: 3 posiłki dziennie (w formie szwedzkiego stołu lub a'la carte), przekąski serwowane w ciągu dnia w barze przy
basenie, wino serwowane do posiłków, nieograniczona ilość napojów orzeźwiających, soków oraz drinków alkoholowych (piwo, trunki
lokalne) serwowanych w barach hotelu do godz. 01.00 w nocy, korzystanie z niezmotoryzowanych sportów wodnych (windsurfing, kajaki
nurkowanie rekreacyjne), korzystanie z siłowni, stołów do tenisa stołowego i bilardu, boiska do squasha, korzystanie z programu
animacyjnego w ciągu dnia (rzutki, siatkówka plażowa, wodne polo, aerobik) oraz wieczornej działalności rozrywkowej (pokazy
tradycyjnych tańców balijskich, występy rewiowe, muzyka na żywo itp.)
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NUSA DUA BEACH HOTEL HOTEL
www.nusaduahotel.com
Położenie: w spokojnej okolicy, wśród pięknych tropikalnych ogrodów, bezpośrednio przy prywatnej, piaszczystej plaży Nusa Dua. Do
centrum 1 km, do pola golfowego i portu lotniczego w Denpasar 10 min.
Pokoje: 381 pokoi. Standardowy pokój, 34m2, posiada balkon lub taras z widokiem na ogród. Wyposażony jest w klimatyzacje, biurko,
minibar, sejf, telewizor, dostęp do Internetu bezprzewodowego, wannę lub prysznic, suszarkę do włosów, płaszcze kąpielowe, TV sat,
filmy na życzenie, odtwarzacz płyt DVD/CD, codzienną prasę, zestaw do parzenia kawy i herbaty, darmową butelkowaną wodę.
Do dyspozycji gości: 3 restauracje, pizzeria, bistro, 2 bary, pub, bar przy basenie, 2 duże baseny, sauna, siłownia, salon piękności,
udogodnienia dla niepełnosprawnych, wycieczki, opieka nad dzieckiem, centrum biznesowe, wynajem rowerów, usługa parkowania
samochodu, 24 godzinny room service, sklepy, pralnia i suszarnia, sale konferencyjne, parking.

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,
winda. Za dodatkową opłatą: transfer z lotniska/hotelu.

OASIS KUTA
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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.

PULLMAN
www.pullmanbalilegiannirwana.com
Położenie: Niedawno wybudowany hotel, w eleganckim, nowoczesnym stylu, położony jest w spokojniejszej okolicy znanej, rozrywkowej
dzielnicy Kuta, pełnej sklepów, klubów i restauracji, oddzielony ulicą od słynnej Plaży Legian. Droga z lotniska zajmuje około 20 minut.
Pokoje: Hotel posiada 353 pięknie urządzonych pokoi i apartamentów, inspirowanych nowoczesnym wzornictwem, każdy z balkonem lub
tarasem. Pokoje standardowe z widokiem na dziedziniec hotelu i ogrody, za dopłatą możliwość zarezerwowania pokoju z widokiem na
morze. Wyposażenie obejmuje klimatyzację, mini bar, sejf, telewizor, radio, gry wideo, dostęp do Internetu (WIFI). W każdej łazience,
szlafrok, suszarka do włosów, lusterko powiększające, oraz telefon.
Do dyspozycji gości: Restauracja B’Z – śniadania w formie bufetu, The Deli – kuchnia miedzynarodowa, Sembilan – kuchnia balijska oraz
bary: L Bar w lobby, IP Bar, przy basenie na dachy, bar w ogrodzie, czynne cały dzień, oferują bogatą gamę napojów egzotycznych, świeżo
wyciskane soki, tropikalne drinki oraz delikatne przekąski.
Basen w ogrodzie i basen na dachu z panoramicznym widokiem na morze i plażę, koszykówka, wynajem rowerów, bilard, petanque,
kręgle, tenis ziemny, sporty wodne na plaży (za dodatkową opłatą), wysokiej jakości Spa oferujące bogatą gamę zabiegów.
Ponadto parking, pralnia, sejf i kantor w recepcji, centrum biznesowe i konferencyjne, sale bankietowe.

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 –
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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.

THE PATRA BALI
epatrabali.com
Położenie: Hotel położony jest wśród pięknych tropikalnych ogrodów, przy plaży w Południowej Kucie. Zaledwie 5 minut jazdy dzieli go
od międzynarodowego lotniska Bali Ngurah Rai, a 15 od miasta Denpasar.
Pokoje: Udekorowane w tradycyjnym balijskim stylu, pięknie urządzone wnętrza oferują pełnię komfortu podczas wypoczynku. Na terenie
hotelu znajduje się 228 pokoi z balkonami wyposażonych w klimatyzację, TV, telefon, dostęp do Internetu, sejf, mini bar, radio, suszarkę
do włosów, żelazko i deskę do prasowania.
Do dyspozycji gości: 2 restauracje –Heritage Floating Lounge i Teratai Coffee Shop ofertujące dania kuchni międzynarodowej i przysmaki
kuchni azjatyckiej, kawiarnia Lobby Lounge z muzyka na żywo, posiadający szeroki wybór miejscowych i zagranicznych trunków; 3
baseny, spa, pralnia, sala gimnastyczna, kort tenisowy, klub dla dzieci, z różnymi zajęciami artystycznymi i sportowymi, amfiteatr
oferujący pokazy i przedstawienia bazujące na lokalnych legendach, sala balowa mogąca pomieścić 700 osób, business center z dostępem
do internetu, 3 sale konferencyjne, czytelnia, kantor, apteka.

PARIGATA SANUR
www.parigata.com
Lokalizacja: Niewielki kompleks mieści się na 4000 m2 tropikalnych ogrodów, w legendarnej wiosce Sanur. Wysadzana drzewami droga
prowadzi do ukrytego w cieniu palm hotelu, znajdującego się 20 minut od lotniska i 10 minut od Denpasar. Piaszczysta, prywatna plaża
oddalona o 5 minut od hotelu ciągnie się na długości 150m.
Pokoje: 42 pokoje, piękne udekorowane w tradycyjnym, indonezyjskim stylu, wyposażone w mini-bar, telefon, telewizję satelitarną, sejf,
indywidualną klimatyzację.

Do dyspozycji gości: Restauracja Flamboyant serwująca dania międzynarodowe i egzotyczne, 3 bary, baseny z wodospadem, spa (m.in.
masaże, aromaterapia, zabiegi kosmetyczne), salon piękności, sklepy, 24-godzinny room service.

RAMADA BENOA
www.ramadaresortbenoa.com
Położenie: Hotel położony na północnym krańcu Tanjung Benoa, w spokojnej miejscowości wypoczynkowej Nusa Dua. Dojście do
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szerokiej, piaszczystej plaży przez ulicę. Kilka razy dziennie do centrum handlowego Bali Collection kursuje bezpłatny autobus. Transfer
na lotnisko zajmie około 20 minut.
Pokoje: 162 pokoje i apartamenty w tradycyjnym balijskim stylu mieszczą się w 3-piętrowych budynkach. Pokoje standardowe (41 m²), z
widokiem na okolice, z wyposażeniem: zestaw do parzenia kawy i herbaty, sejf, klimatyzacja, telefon, telewizor (kanały satelitarne),
minibar, WiFi. W łazience prysznic, suszarka do włosów, szlafrok, kapcie, toaleta. Za dopłatą możliwość zakwaterowania w pokojach z
widokiem na ogród i basen, lub w przestronnych willach z jedną (81 m²) lub dwoma (103 m²) sypialniami.
Do dyspozycji gości: 4 restauracje: Tanjung Terrace - bufetowa, Sea View z kuchnią europejską, Tao z kuchnią azjatycką, Benoa Bistro,
bar przy basenie. Dwa baseny z leżakami i parasolami (jeden przy plaży, jeden w części głównej), spa, siłownia, kort do tenisa i siatkówki,
plac zabaw dla dzieci, stół do bilardu i tenisa stołowego, animacje (ćwiczenia w ogrodzie i na plaży, lekcje gotowania, przedstawienia) .
Ponadto sale konferencyjnie i bankietowe, opieka dla dzieci, lekarz na wezwanie, pralnia, wymiana walut, sklepy, organizacja wycieczek
po okolicach.

SANUR PARADISE PLAZA
www.sanurparadise.com
Położenie: Położony w centrum nadmorskiej miejscowości turystycznej Sanur, jest idealnym miejscem wypadowym na wycieczki po
wyspie. Piaszczysta plaża Sanur odległa jest o 10 minut i można do niej dojechać darmowym, hotelowym busem. Droga na lotnisko
zajmuje 20 minut.
Pokoje: 329 pokoi oraz przestronnych pokoi i apartamentów, z okien roztacza się widok na tropikalne ogrody i basen. W pokojach
wygodne łóżka z bawełnianą pościelą, indywidualnie sterowana klimatyzacja, minibar, suszarka, sejf, TV Sat, telefon, szerokopasmowy
dostęp do Internetu oraz dostępne są pokoje dla niepalących.
Do dyspozycji gości: 3 restauracje, bar, basen, jacuzzi, lobby, centrum fitness, kort tenisowy, club fitness, sala gier, bilard, tenis stołowy,
tradycyjne balijskie spa, salon piękności, mini club dla dzieci, opieka do dziecka, salon gier, parking, sale konferencyjne i bankietowe.
Obok hotelu 9-dołkowe pole golfowe.
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