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22223333    DAGENDAGENDAGENDAGEN    HOTELHOTELHOTELHOTEL    WWWWISSELPLANISSELPLANISSELPLANISSELPLAN::::    

7 NACHTEN KUTA 

3 NACHTEN LOVINA 

3 NACHTEN UBUD 

7 NACHTEN TUBAN 

VANAF € 929,00 INCLUSIEF VLIEGTICKET 

HOTELS ONTBIJT EN 2 TRANSFERS 

 

 



 

 

Hotel Bakungsari te Kuta 

 
 

 
Ligging: 

In het centrum van Kuta op enkele minuten lopen van het strand en winkeltjes. Dit hotel heeft nu 

nog plaats voor u en het is een zeer prettig verblijf,  met zeer schone,  maar eenvoudig ingerichte 

kamers midden in Kuta. De kamers zijn van alle gemakken voorzien en dit hotel heeft zijn service heel 

hoog in het vaandel staan. 

 

Faciliteiten: Hotel:  

Zwembad, Spa, Restaurant, Bar / Lounge , gratis WIFI en kluisjes.  

 

Kamers: Eenvoudig maar zeer schoon ingerichte Airconditioned kamers met flat screen TV, flesjes 

water, badkamer en toilet.  

Bijzonderheden: Gerenoveerd hotel en de kamers hebben allemaal eigen balkon of terras. Het hotel 

heeft een totaal van 105 kamers. 

 

Kamer categorie: 

Superior Kamer     

 

 

 



 

 

Hotel Bali Aditya in Lovina: 

 

 
Ligging: 

Aan het strand van Lovina op enkele minuten lopen van winkeltjes. Dit hotel heeft nu nog plaats voor 

u en het is een zeer prettig verblijf,  met zeer schone,  maar eenvoudig ingerichte kamers midden in 

Lovina Beach. De kamers zijn van alle gemakken voorzien en dit hotel heeft zijn service heel hoog in 

het vaandel staan. Leuk en spannend is om hier de dolfijnen te zien die vroeg in de morgen op zee 

zullen springen, vraag de receptie naar dit toertje en de prijzen.  

 

Faciliteiten: Hotel:  

Zwembad, Spa, Restaurant, Bar / Lounge , gratis WIFI en kluisjes.  

 

Kamers: Eenvoudig maar zeer schoon ingerichte Airconditioned kamers met TV, flesjes water, 

badkamer en toilet.  

Bijzonderheden: Kamers hebben allemaal eigen terras. Het hotel heeft een totaal van 60 kamers. 

 

Kamer categorie: 

Standard Kamer   

 



 

 

Hotel Bakung Ubud 

 

 
 

 

 

Ligging: 

In het centrum van het kunstenaarsdorp UBUD midden tussen de Sawa’s. Op loopafstand van 

restaurantjes, galerieën  en winkeltjes. Hier kunt u heerlijk rivier raften op de Ajun rivier of een 

fietstocht maken onder begeleiding van een gids door de prachtige Sawa’s in de omgeving van Ubud. 

 

Faciliteiten: Hotel:  

Zwembad, / Lounge , gratis WIFI en kluisjes.  

 

Kamers: Nette maar  zeer schoon ingerichte Airconditioned kamers met TV, flesjes water, badkamer 

en toilet.  

Bijzonderheden: Kamers hebben allemaal eigen terras. Het hotel heeft een totaal van 10 villaatjes. 

 

Kamer categorie: 

Villa / bungalow   

 

 



 

 

Hotel Bakungs Beach te Tuban 

 
 

 

Ligging: 

In het centrum van Tuban  op enkele minuten lopen van het strand en winkeltjes. Dit hotel heeft nu 

nog plaats voor u en het is een zeer prettig verblijf,  met zeer schone,  maar eenvoudig ingerichte 

kamers midden in Tuban.  

De kamers zijn van alle gemakken voorzien en dit hotel heeft zijn service heel hoog in het vaandel 

staan. 

 

Faciliteiten: Hotel:  

Zwembad, Spa, Restaurant, Bar / Lounge , gratis WIFI en kluisjes.  

 

Kamers: Eenvoudig maar zeer schoon ingerichte Airconditioned kamers met flat screen TV, flesjes 

water, badkamer en toilet.  

Bijzonderheden: Gerenoveerd hotel en de kamers hebben allemaal eigen balkon of terras. Het hotel 

heeft een totaal van 105 kamers. 

 

Kamer categorie: 

Superior Kamer     

 

 

 



 

 

Inbegrepen: 

Intercontinentale vlucht Amsterdam Denpasar retour 

7 nachten Hotel Bakungsari Cottage op basis van logies en ontbijt 

3 nachten Hotel Aditya  Lovina op basis van logies en ontbijt 

3 nachten Hotel Villa Chempaka te Ubud op basis van logies en ontbijt 

7 nachten Hotel Bakungs Beach te Tuban op basis van logies en ontbijt 

Transfer van de luchthaven naar Bakungsari Hotel ( bulk) 

Transfer van Bakungs Beach naar de luchthaven ( bulk) 

Luchthavenbelasting Schiphol 

Veiligheidstoeslag Schiphol 

Brandstoftoeslag Luchtvaartmaatschappij 

Vertrekbelasting Indonesië 
 

 

 

Niet Inbegrepen: 

Reserveringskosten éénmalig € 25,00 

Calamiteitenfonds éénmalig € 2,50 

Privé transfer van Airport naar Kuta en van Tuban naar Airport € 7,50 p.p. 

Privé transfer van Kuta naar Lovina € 20,00 p.p. 

Privé transfer van Lovina naar Ubud € 15,00 p.p. 

Privé transfer van Ubud naar Tuban € 15,00 p.p. 

Toeslag vertrek Vrij en Zaterdag € 60,00 p.p. 

Diverse verzekeringen 

Fooien en uitgaven van persoonlijke aard 

 

 

 
 

Voorwaarden: 

Verlenging tickets t/m 1 maand 

Niet vertrekken tussen 01 Juli 2020 en 15 Augustus 2020 

Niet vertrekken tussen 10 December 2020en 10 Januari 2021 
 

 

 



 

 

 

 

 

Prijs per persoon in 3 -persoonskamer  € 929,00 

Prijs per persoon in 2 –persoonskamer € 999,00 

Prijs per persoon in 1 –persoonskamer € 1.269,00 

 

 

 

 

Unieke kans om eens lekker BETAALBAAR naar Bali te 

gaan en met een uitstekende luchtvaartmaatschappij. 

 

 


