INDONÉZIA/BALI 4
Fekvés:
Bali szigetének déli részén, a Jáva-tenger és az Indiai-óceán
partjainál. A helyi stílust és modern elemeket ötvöző
klubszálloda Nusa Dua tengerpartján, egy 10 hektáros
parkban fekszik.
Repülőtéri transzfer idő: Denpasar Ngurah Rai
repülőtértől 30 perc (14 km).
Tengerpart távolsága: Közvetlen tengerparti szálloda.
Strand:
500 m hosszú strand, melynek az egyik része
finom sárga homokos, a másik apálynál
előbukkanó része pedig sziklákkal tarkított.
Szoba:
A szálloda 393 szobája balinéz stílusú, 1-3
emeletes épületben helyezkedik el.
Club szoba: 32-35 m2-es, fa bútorokkal és
barátságos színekkel berendezett, kertre és
kókuszpálma erdőre néző szobák.
Suite lakosztály: 64 m2-es, balinéz stílusban
berendezett lakosztályok 16 m2-es terasszal. A nappaliban CD és MP3 lejátszó áll a vendégek
rendelkezésére.
Felszereltség: Légkondicionálás, mini hűtőszekrény, széf, kávéfőző, vasaló, hajszárító,
telefon, síkképernyős televízió.
Ellátás:
All inclusive főétkezések büfé rendszerben korlátlan sör, bor és üdítő fogyasztással a
főépületben található l’Agung étteremben vagy a la carte formában előzetes foglalással a helyi
ételeket kínáló Batur étteremben. Napközben és este snack ételek, sós és édes sütemények és
italok (üdítőital, gyümölcslé, kávé és tea, koktél, rövidital, bor) három bárban.
Felár ellenében: nemzetközi prémium italok.
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Sportok:
Sport és kikapcsolódás: Úszómedence, kosárlabda, strandröplabda, focipálya,
tollaslabda, kajak, squash, röplabda, vízilabda, asztalitenisz, petanque, főzőlecke, tánclecke,
nyelvlecke (bahasa nyelv) esti show műsorok, élőzene, golf oktatás, 6 teniszpálya, pipás
merülés (hajóval), cirkuszjáték gyerekeknek, trapéz, fitnesz, aquafitness, jóga, pezsgőfürdő,
törökfürdő, szauna.
Gyermekeknek: Gyermekmedence, mini klub 3-17 éves korig.
Sportolási lehetőségek: szörf, pipás búvárkodás, fitnesz, cirkusziskola lengő trapézzal,
tenisz, jóga, strandröplabda, fallabda, asztalitenisz, golf (kezdőknek), edzőterem, íjászat,
kajak.
Térítés ellenében: spa csomagok, kirándulások, golf (a hotelen kívül) 2-17 éves kor között
premium golf, szörf, spa és wellness szolgáltatások, kaland és kultúra gyermek és tini klub
Engedjen a kísértésnek!
• 500 m hosszan elterülő, homokos tengerparttal rendelkező felújított, balinéz stílusban épült
klubszálloda
• All inclusive étkezés korlátlan bor-, sör- és üdítőital fogyasztással
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