HOTELS

KUTA

HOTEL RAMAYANA
LIGGING:
Ramayana ligt in het centrum van Kuta en op 2 minuten lopen van het strand.
FACILITEITEN:
Hotel: 2 zwembaden, 24h receptie, 3 restaurants, bar, Spa en diverse winkeltjes.
Kamers: Comfortabel ingerichte kamers met telefoon, koelkast, TV, airco; badkamer
met douche of bad en toilet.
Type kamers: Superior, Deluxe, Executive, Clubrooms.
BIJZONDERHEDEN:
Dit hotel ligt zeer centraal in het hart van Kuta en op 100 meter van het strand. Shopping Mall Discovery en waterpark
Water Bomb zijn op loopafstand. Het
hotel heeft 210 kamers.

HOTEL BAKUNG SARI RESORT & SPA
LIGGING: Bakung Sari Resort & Spa ligt in het centrum van Kuta. Het strand ligt op 5
minuten loopafstand.
FACILITEITEN:
Hotel: Zwembad, 24h receptie, restaurant en bar
Kamers: Eenvoudig ingerichte kamers (sommige met uitzicht op de tuin) met telefoon, koelkast, tv, airco; badkamer met douche of bad en toilet.
Type kamers: Superior & Deluxe
BIJZONDERHEDEN:
Dit gezellige, maar zeer eenvoudig hotel hebben we al meer dan 20 jaar in ons programma en is al jaren favoriet bij reizigers van Selamat Jalan Tour, die weinig luxe
wensen. Op 5 minuten lopen van het Matahari-plein. Het hotel heeft 101 kamers.

17 DAGEN V.A.

E 1180,00
3 PK

17 DAGEN V.A
.

E1270,00

KUTA PURI

17 DAGEN V.A.

E 854,00
3 PK

3 PK

LIGGING:
Kuta Puri ligt op 50 meter van het strand van Kuta en 5 minuten lopen van Kuta Square.
FACILITEITEN:
Hotel: 24h receptie, 2 zwembaden, restaurant, bar, kluisjes beschikbaar in de receptie, roomservice, wasserij.
Kamers: Standaard-, Deluxe cottages en bungalows (alle kamers hebben uitzicht
op de tuin) AC, koelkast, TV, telefoon. Badkamers met douche/bad en wc. Alle kamers
hebben een terras of balkon met zitje.
Type kamers: Standaard, Superior, Deluxe, Balinese Bungalow, Luxe Bungalow.
BIJZONDERHEDEN:
Kuta Puri is een schattig, echt Balinees hotel dat zeer centraal ligt. Alle kamers liggen
verspreid in een grote tuin met zwembad. Kamers variëren van 24 m2 tot 80 m2. Het
hotel heeft 79 kamers.

HARPER KUTA HOTEL
LIGGING: Hotel Harper Kuta ligt op 10 minuten loopafstand van winkels, uitgaansgelegenheid en het strand.
FACILITEITEN:
Hotel: Zwembad, 24h receptie, restaurant en bar
Kamers: Eenvoudig ingerichte kamers met telefoon, koelkast, tv, airco, kluisje, minibar en een waterkoker. badkamer, haardroger, gratis toiletartikelen en douchefaciliteiten.
Type kamers: Superior, Deluxe, Family Suite, Harper Suite.
BIJZONDERHEDEN: Dit hotel, gebouwd in 2013, heeft 149 kamers. De kamers variëren
van 28m2 tot 44 m2.

17 DAGEN V.A.

E1035,00
3 PK

17 DAGEN V.A
.

E1069,00
3 PK
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WINA HOLIDAY VILLA KUTA BALI
LIGGING:
Wina ligt in het centrum van Kuta, op ongeveer 3 minuten lopen van het strand
FACILITEITEN:
Hotel: 2 zwembaden, kinderbad, 24h receptie, restaurant, bar, tafeltennis, gym en
een Spa.
Kamers: Schone kamers met telefoon, tv, airconditioning, koelkastje, koffie en thee
faciliteiten, balkon of terras; badkamers met toilet en douche/bad.
Type kamers: Superior, Deluxe, Junior Suite.
BIJZONDERHEDEN:
Leuk, echt Indonesisch hotel in het centrum van Kuta. Wina is al jaren favoriet bij “overwinteraars” van Selamat Jalan Tour. Legian en het strand van Kuta zijn op loopafstand.
Het hotel heeft 184 kamers.

KUTA CENTRAL PARK HOTEL

17 DAGEN V.A
.

E 930,00

LIGGING:
3 PK
Het Kuta Central Park Hotel is gelegen in toeristisch Kuta.
FACILITEITEN:
Hotel: Zwembad, 24h receptie, restaurant, bar, Spa en een businesscenter.
Kamers: Uitstekend kleurrijk ingerichte kamers met telefoon, TV, airconditioning,
kluiskoelkastje, en badkamers met toilet en douche/bad.
BIJZONDERHEDEN:
De ligging van dit hotel is centraal, met minder dan 10 minuten rijden zijn er diverse
eetgelegenheden te bezoeken in zowel Kuta als Legian. Het hotel heeft 225 kamers.

17 DAGEN V.A.

E1423,00
3 PK

GRAND INA KUTA HOTEL
LIGGING:
Midden in het centrum en pal aan het strand van Kuta. Het bekende “Kuta Square” ligt
meteen om de hoek.
FACILITEITEN:
Hotel: Zwembad, 24h receptie, div. restaurants en bar en pool-bar.
Kamers: Uitstekend ingerichte kamers met telefoon, TV, airconditioning, koelkastje,
balkon of terras en badkamers met toilet en douche/bad.
Type kamers: Superior, Deluxe, Executive Suite.
BIJZONDERHEDEN:
De ligging van dit hotel is zo centraal dat dit het interessant maakt. Alle benodigde
faciliteiten voor een de luxe hotel zijn
aanwezig en dagelijks worden er
tal van activiteiten georganiseerd.
Het hotel heeft 320 kamers.

17 DAGEN V.A.

E 1278,00
3 PK

KUTA PARADISO HOTEL
LIGGING:
Het Kuta Paradiso Hotel is gelegen op 50
meter van het wel bekende Kuta Beach en
de shopping malls Kuta Square & Discovery Shopping Mall zijn op loopafstand.
FACILITEITEN:
Hotel: Zwembad, 24h receptie, restaurant, bar, pool-bar, Spa, fitnesscentrum.
Kamers: Ruime moderne kamers, met telefoon, TV, airconditioning, kluiskoelkastje,
en badkamers met toilet en douche/bad.
BIJZONDERHEDEN:
Fantastische ligging direct aan het beroemde Kuta Beach! Het hotel heeft 250 kamers..

INBEGREPEN PAKKET 17 DAGEN:

NIET INBEGREPEN PAKKET 17 DAGEN:

• Intercontinentaal retour ticket Denpasar

• Reserveringskosten (éénmalig) € 25,-

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

• Calamiteitenfonds (éénmalig) € 2,50

• Transfer van en naar de luchthaven (bulk)

• Privé transfer ad. € 7,50 p.p. retour

• Luchthavenbelasting Schiphol

• Fooien en uitgaven van persoonlijke aard

• Veiligheidstoeslag Schiphol

• Diverse verzekeringen

• Brandstoftoeslag luchtvaartmaatschappij
• Vertrekbelasting uit Indonesië
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