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BAKUNGS BEACH TUBAN

LIGGING: 
Bakung’s Beach is rustig gelegen, in een zijstraatje van de Jalan Kartika Plaza.
FACILITEITEN:
Hotel: Zwembad met pool-bar, receptie, restaurant en bar.
Kamers: Ruime, eenvoudig ingerichte kamers met telefoon, koelkast, tv, airco; bad-
kamer met douche of bad en toilet: kamers hebben alle terras of balkon.
Type kamers: Superior, Deluxe
BIJZONDERHEDEN:
Dit gerenoveerde  hotel is al jaren populair bij de reizigers van Selamat Jalan. Dit hotel 
zit speciaal in ons programma voor mensen die niet teveel eisen stellen aan echte luxe 
en is daarom ook zeer voordelig geprijsd.

HOTEL MANDARA 

LIGGING: 
Mandara ligt op 5 minuten rijden van 
de luchthaven in het hart van Tuban.
FACILITEITEN:
Hotel: Zwembad, receptie, restau-
rant en bar 
Kamers: Eenvoudig  ingerichte ka-
mers met telefoon, TV, airconditioning, 
balkon of terras en badkamers met 
toilet en douche/bad. 
Type kamers: Superior of villa.

BIJZONDERHEDEN: 
Dit gezellige hotelletje heeft 29 kamers. Het heeft een prachtige tuin met een gezellig 
klein zwembad. Zeer schone kamers en zeer goede prijs kwaliteit verhouding.

RADIANT HOTEL 

LIGGING: 
Op 5 minuten van de luchthaven, 15 min van het strand.
FACILITEITEN:
Hotel: 2 Zwembaden,  24h receptie, restaurant, laundry service, Spa & wifi
Kamers: Modern ingerichte kamers, telefoon, koelkast, tv, dvd speler, wifi, airco, 
gratis koffie en thee faciliteiten; badkamer met douche en toilet.
Type kamers: • Superior garden view: kleine kamers met 2 persoonsbed; geen 
twin.•  Superior poolview: zeer ruime kamers met uitzicht op de prachtige tuin of 
zwembad. • Suites: er zijn verschillende soorten suites met 1 en 2 slaapkamers
BIJZONDERHEDEN:
Radiant hotel is een design hotel. Het ligt een beetje verscholen in Tuban op 50 hectare 
grond. Elke kamer heeft een 42 inch flat screen tv en een dvd speler.

THE VIRA BALI

The Vira Bali ligt aan de Jalan Kartika Plaza in het centrum van Tuban. Het bekende 
Kuta strand is op ongeveer 10 minuten loopafstand.

FACILITEITEN:  
Hotel: Zwembad, 24h receptie, restaurant met lounge gedeelte, Spa, wifi 
Kamers: Prachtig modern ingerichte kamers, met veel teakhout, telefoon, koelkast, 
LCD TV, airco, kluisje, gratis koffie en thee faciliteiten; badkamer met douche/ bad en 
toilet. Alle kamers hebben terras of balkon en uitzicht op het zwembad. 
Type kamers: 
• Superior: Liggen allemaal op de 1e verdieping • Deluxe pool acces: Zijn qua groot-
te gelijk aan de superior, doch liggen op de begane grond en hebben een terras.  
• Deluxe: Deluxe kamers liggen op de 2e en 3e verdieping en zijn een stuk ruimer dan 
de superior kamers. • Suite: De suites hebben een aparte woonkamer met keuken 
(geen kookgelegenheid) en een aparte slaapkamer. Er zijn 2 tv’s en een dvd speler.
BIJZONDERHEDEN: 
The Vira is een niet al te groot hotel. Alle kamers zijn in 2011 gerestyled. Vriendelijk per-
soneel en een voortreffelijk restaurant. Zeer smaakvol ingericht en absoluut zeer goede 
prijs/kwaliteit verhouding. Gratis shuttle service naar Kuta. Vraag ook eens naar de sui-
tes; deze zijn goed geprijsd en uitermate geschikt voor zogenaamde “longstay” gasten

HOTELS
TUBAN

HOTEL 
RAMA BEACH

LIGGING: 
Rama Beach ligt aan de Jalan Wana Segara aan de rand van Tuban. Het bekende Kuta 
strand is op ongeveer 12 minuten loopafstand.
FACILITEITEN: 
Hotel: Groot zwembad, 24h receptie, restaurant en bar 
Kamers: Prachtig modern ingerichte kamers, met veel teakhout , telefoon, koelkast, 
tv, airco, gratis koffie en thee faciliteiten; badkamer met douche/ bad en toilet. Alle 
kamers hebben terras of balkon en uitzicht op het zwembad.
Type kamers: • Totaal 99 Kamers • Superior kamers • Deluxe kamers zijn wat 
groter.
Poolvilla: Villa met privé zwembad prachtig gestylleerd en erg geschikt voor ho-
neymooners.
BIJZONDERHEDEN: 
Erg vriendelijk personeel en een voortreffelijk restaurant. Zeer smaakvol Balinees inge-
richt en absoluut een zeer goede prijs/kwaliteit verhouding. Rama Beach beschikt ook 
over villa’s met veel privacy. Sommige villa’s hebben een eigen plungepool. De villa’s 
zijn ruimer en luxer dan de kamers in het hotel.

ASTON KUTA HOTEL 

LIGGING: 
Aston Kuta hotel & Residence ligt pal achter de Jalan Wana Segara. Het bekende Kuta 
strand is op ongeveer 10 minuten loopafstand
FACILITEITEN: 
Hotel: Zwembad, receptie, restaurant, lounge, spa, fitness, wifi 

Kamers: ruime, modern ingerichte kamers, telefoon, koelkast, lcd tv, airco, kluisje, 
badkamer met douche/ bad en toilet. Alle kamers hebben terras of balkon.
Type kamers: • Superior • Deluxe • Executive Suite en appartementen.
BIJZONDERHEDEN: 
Dit zeer luxe Hotel  heeft kamers zijn die erg ruim zijn. Aston Kuta beschikt ook over ka-
mers met aparte woon- en slaapkamer de zogenaamde appartementen. Het is prachtig 
gelegen bij strand en luchthaven. Dit hotel is een besliste aanrader voor mensen dis van 
veel comfort en luxe houden voor een zeer betaalbaar bedrag

BALI RANI HOTEL 

Overnacht in dit sfeervolle Balinese Paleis (Rani = Paleis) waar u geniet van een goede 
service, comfort en vele faciliteiten. U wandelt vanaf uw hotel de aangename gezel-
ligheid van Tuban in of naar het strand van Kuta. Een ontspannen vakantie in een 
levendige omgeving! Steek de weg over en u loopt zo het grote moderne winkelcentrum 
Kartika Plaza binnen.

LIGGING 
• In het centrum • Luchthaven Denpasar op ca. 5 km2 • Strand op ca. 300 m 
• Supermarkt op ca. 100 m
RESTAURANTS/BARS • restaurants: Brasserie en Terras Wira •  bars: buitenbar Se-
gara en binnenbar Bar Haston • Snackbar
FACILITEITEN 
• WiFi op de kamer • Terras • Tuin
ZWEMBADEN  • Buitenbad • Kinderbad buiten • Er is een handdoekservice en er zijn 
ligbedden en parasols beschikbaar • Zonneterras aanwezig.

INBEGREPEN PAKKET 17 DAGEN:

• Intercontinentaal retour ticket Denpasar 

• 14 nachten hotel (op basis van logies/ontbijt)

• Transfer van en naar de luchthaven (bulk)

• Luchthavenbelasting Schiphol

• Veiligheidstoeslag Schiphol

• Brandstoftoeslag luchtvaartmaatschappij

• Vertrekbelasting uit Indonesië

NIET INBEGREPEN PAKKET 17 DAGEN:

• Reserveringskosten (éénmalig) € 25,-

• Calamiteitenfonds (éénmalig) € 2,50 

• Privé transfer ad. € 5,- p.p. retour

• Fooien en uitgaven van persoonlijke aard

• Diverse verzekeringen

17 DAGEN V.A.

E 861,00
3 PK 

17 DAGEN V.A.
E 979,00

3 PK 

17 DAGEN V.A.
E 960,00

3 PK 

17 DAGEN V.A.

E 1161,00
3 PK 

17 DAGEN V.A.
E1255,00

3 PK 

17 DAGEN V.A.

E 1220,00
3 PK 

17 DAGEN V.A.

E 1220,00
3 PK 


