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PURI BAGUS CANDIDASA

LIGGING: Aan de rand van Candidasa, direct aan zee. Het Puri Bagus Candidasa heeft vil-
la’s met uitzicht op de tuinen van het resort of op het strand. Het heeft o.a. een openlucht-
zwembad, een openluchtrestaurant en een wellnesscentrum en een eigen stukje strand. 
In de Jaya Spa kunt u terecht voor traditioneel Balinese massages en lichaamsbehande-
lingen. Daarnaast worden er yogalessen en kooklessen gegeven. U kunt gebruikmaken 
van een gratis pendeldienst naar de streek Candidasa.
FACILITEITEN: 56 kamers totaal
Hotel: 24h receptie, zwembad, privé-strandje, restaurant en lobbylounge.
Kamers: Keurig ingerichte kamers met AC, telefoon, TV, open-air badkamer met 
douche/bad en toilet en een balkon/terras met zitje. Alle villa’s van het Puri Bagus Can-
didasa zijn voorzien van een balkon en een openluchtbadkamer. Tot de voorzieningen in 
de villa’s behoren airconditioning, een flatscreen-tv en een minibar.
BIJZONDERHEDEN: Dit in Balinese stijl is prachtig gelegen in de bossen rond Candidasa 
en slechts enkele minuten van het dorpje Tenganan, waar de originele Balinese “Aga 
Community” huist. Het hotel biedt een uitgebreide keuze aan watersportfaciliteiten. In 
The Gringsing Restaurant & Bar met uitzicht op de Indische Oceaan worden traditioneel 
Balinese en internationale gerechten geserveerd. Bij de zwembadbar kunt u terecht voor 
lichte snacks. Het Puri Bagus Candidasa ligt op 40 km van Ubud en op 90 km van de 
luchthaven Ngurah Rai. 

ABIAN BIU  UMALAS 

LIGGING:  Abian Biu Residence ligt in Umalas, vlak bij Seminyak. Het hotel ligt op een 
zeer rustige plek en is omgeven door rijstvelden en prachtige villa’s. Het 4-sterren-
boetiekhotel Abian Biu Mansion ligt in Umalas en heeft een Peranakan-interieur. Het 
bevindt zich op slechts 7 minuten rijden van de stranden van Petitenget en Seminyak. 
Het hotel is voorzien van gratis WiFi en biedt een gratis pendeldienst naar Seminyak.
FACILITEITEN: 
Hotel: Zwembad, 24h receptie, restaurant, bar, spa 
Kamers: een mix van Balinees en antiek Javaans interieur, koelkast, AC, klamboe:, 
slippers, telefoon, tv. Badkamer met douche en toilet. De elegante kamers beschikken 
over warme verlichting en een eigen balkon. De goed uitgeruste kamers zijn voorzien van 
flatscreen-tv, minibar en een bank. Eigen badkamer met bad. Kamers op de 1e verdieping 
hebben een prachtig uitzicht over de rijstvelden. 
BIJZONDERHEDEN:  Abian Biu Residence is een boutique hotel met slechts 12 kamers. 

HOTEL RAMA CANDIDASA 

LIGGING: Rama Candidasa Resort & Spa ligt in het tropische Candidasa en heeft ka-
mers in Balinese stijl met uitzicht op de Balizee of het zwembad. Het heeft een eigen 
terras op het strand en een restaurant met uitzicht op de oceaan. Het hotel biedt gratis 
WiFi en een gratis pendeldienst naar Candidasa. Het ligt op minder dan 12 km van de 
watertuinen en tempel van Taman Ujung en Tirtagangga. Het ligt op 5 minuten rijden 
van het dorp Tenganan en op 15 minuten rijden van het strand Bias Putih. Het ligt aan 
de rand van Candidasa, aan zee.
FACILITEITEN: totaal 76 kamers
Hotel: 24h receptie, zwembad, restaurant en bar 
Kamers: keurig ingerichte kamers met AC, tv, minibar, telefoon, badkamer met douche/
toilet en iedere kamer heeft een balkon of terrasje. Alle kamers hebben een eigen balkon 
en zijn ingericht in moderne Balinese stijl met elegante houten meubels. De luxe marme-
ren badkamers zijn voorzien van een ligbad, grote spiegels en toiletartikelen.        

HOTELS
CANDIDASA / MANGGIS & UMALAS

PANDAWA SUITES UMALAS

LIGGING: Pandawa appartement suites ligt in Umalas, vlak bij Seminyak. Het complex 
ligt op een zeer rustige plek en is omgeven door rijstvelden.

FACILITEITEN: 
Hotel: Zwembad, receptie, restaurant, bar, spa .
Kamers: Een moderne split level kamer met een mix van Balinees en antiek Javaans 
interieur; compleet ingerichte open keuken; AC; telefoon; tv. Badkamer met douche en 
2 toiletten. Het zitgedeelte zit beneden en het moderne slaapgedeelte zit 1 etage hoger. 
BIJZONDERHEDEN: Pandawa suite appartement is een modern hotel met een ontbijt-
zaal en restaurant. Een harmonieuze mix van oude traditionele Javaanse gastvrijheid en 
mystieke schoonheid van Bali. Pandawa staat bekend om zijn zeer persoonlijke service.  
Een echte aanrader voor mensen die van rust houden en graag overwinteren in Bali.

THE NIRWANA RESORT VILLA’S CANDIDASA

LIGGING: The Nirwana Resort and Spa heeft 4-sterrenbungalows 
midden in een tropisch landschap. Uitzicht op de oceaan, buitenzwembaden met uit-
zicht op de Indische Oceaan, gratis WiFi, een 24-uursreceptie, restaurant en bar aan 
het strand. Gratis afternoon tea en gratis pendeldienst naar het Candidasa-gebied. 
Maak een wandeling of plan een dagtocht naar het dorp Tenganan en ontdek Bali. De 
excursiebalie organiseert tevens activiteiten zoals snorkelen en vissen. Na een actieve 
dag bijv. een rustgevende massage bij de Nirwana Spa.
FACILITEITEN: 
Hotel: 24h receptie, zwembad, restaurant, Spa, wifi.
Kamers: Bungalows met AC, telefoon, TV, waterkoker, badkamer met douche/bad 
en toilet en alle bungalows hebben een groot terras met zitje. De goed uitgeruste villa’s 
van The Nirwana Resort and Spa zijn ingericht in een moderne, Balinese stijl. Voorzien 
van kabel-tv en een dvd-speler. Vanaf eigen balkon genieten van een schilderachtig 
uitzicht op de Indische Oceaan of het omringende landschap. Elke kamer heeft een 
eigen badkamer met een bad, douche, haardroger, slippers en gratis toiletartikelen.
BIJZONDERHEDEN: Lief kleinschalig hotel met slechts 18 bungalows. Tegen meerprijs 
kunt u een bungalow met zeezicht boeken. Hoewel direct aan zee gelegen heeft dit hotel 
echter geen strand zoals de meeste hotels in Candidasa. Het restaurant biedt internatio-
nale en lokale specialiteiten en een schitterend uitzicht op de zonsondergang. Maaltijden 
kunnen ook in de bungalows worden geserveerd. Het ligt in het oosten van Bali op 1 uur 
rijden van de stad Denpasar en ca. 54 km van de internationale luchthaven Ngurah Rai.

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. € 15,- p.p. retour

• Fooien en uitgaven van persoonlijke aard

• Diverse verzekeringen

ALILA MANGGIS

LIGGING: Een oase van rust. Het Alila Manggis ligt zuidelijk van Candidasa op 4 km 
van de baai van Padangbai en midden in een kokosplantage. Het heeft een restaurant 
en spa en heeft kamers met uitzicht op zee. Gratis pendeldiensten naar Candi Dasa en 
het dorp Tenganan.
FACILITEITEN: aantal kamers 55
Hotel: Zwembad, restaurant en healthspa. 
Kamers: Zeer stijlvol ingerichte kamers met AC, minibar, telefoon, tv, badkamer met 
douche en toilet en een terrasje of balkon De ruime kamers van het Manggis Alila zijn 
modern ingericht en hebben veel daglicht. Alle elegante kamers zijn goed uitgerust met 

een flatscreen-tv. Ze beschikken ook over een douche met warm water en badjassen.
BIJZONDERHEDEN: Dit modern gestileerde hotel ademt een sfeer van rust en heeft een 
zeer luxe uitstraling. Mogelijkheden voor kooklessen of andere activiteiten zoals snor-
kelen, duiken, fietsen of een trekking maken. Restaurant Seasalt zit in een traditioneel 
Balinees paviljoen aan een lotusvijver en serveert heerlijke Indonesische en Balinese 
gerechten. Het Alila bevindt zich op 50 km van de internationale luchthaven Ngurah Rai. 

ANOM BEACH HOTEL MANGGIS

LIGGING: Het Anom Beach Hotel ligt aan het strand van de Mendira-baai en vormt een 
rustgevende tropische uitvalsbasis. Het heeft een buitenzwembad en restaurant. In alle 
ruimten is gratis WiFi. Het Anom Beach Hotel ligt op 10 minuten rijden van het traditioneel 
Balinese dorp Tenganan en 15 minuten van de haven van Padang Bai en het witte Bug-
bug zandstrand. Verder 30 minuten van Amed en in 2 uur van de luchthaven Ngurah Rai.
FACILITEITEN: 
Hotel: Zwembad, restaurant en healthspa. 
Kamers: De kamers hebben een Balinese stijl, een ventilator of airconditioning, een 
minibar en een eigen terras of balkon met zithoek. Eigen badkamer met douche.
BIJZONDERHEDEN: Het personeel van de excursiebalie regelt zonodig dagtochten en 
watersportactiviteiten. Verder bijv. een rustgevende massage op uw kamer of een auto 
huren en de omgeving verkennen. Voor een toeslag biedt het hotel een wasservice, 
vervoer van/naar de luchthaven en een pendeldienst in de omgeving. Parkeren op 
eigen terrein is gratis. Het restaurant van het Anom Beach Hotel kijkt uit op de zee en 
biedt regionale, westerse en vegetarische specialiteiten voor ontbijt, lunch en diner. 

17 DAGEN V.A.
E 1452,00

3 PK 

17 DAGEN V.A.

E 1076,00
3 PK 

17 DAGEN V.A.
E 1336,00

3 PK 

17 DAGEN V.A.

E 1999,00
2 PK 

17 DAGEN V.A.
E 1348,00

3 PK 

17 DAGEN V.A.
E 1192,00

3 PK 

17 DAGEN V.A.
E 1047,00

3 PK 

BIJZONDERHEDEN: Een gezellig intiem hotelcomplex met uitstekende service. Tegen 
een meerprijs is het mogelijk een bungalow in de tuin te reserveren. Gasten zijn van harte 
welkom om te ontspannen bij het zwembad of op de schommelbedden op het strand-
terras van het resort. Recreatiemogelijkheden o.a. duiken, Balinese dans- en kooklessen. 
Het elegante Garpu Restaurant & Bar ligt deels boven de zee en serveert mediterrane, 
Italiaanse en lokale gerechten. Dineren in de buitenlucht op het terras is ook mogelijk. 

Een harmonieuze mix van oude traditionele Javaanse gastvrijheid en mystieke schoon-
heid van Bali. Zeer persoonlijke service; het lijkt net of u bij een familie op visite bent. 
In de tuinen vindt u meer dan 20 soorten Heliconia’s. Aanrader voor wie van rust en 
persoonlijke aandacht houdt. Abian Biu Mansion bevindt zich op 30 minuten rijden van de 
internationale luchthaven Ngurah Rai. Er is gratis parkeergelegenheid. Er zijn ook fietsen 
en auto’s te huur waarmee u de omgeving kunt verkennen. Het hotel biedt op verzoek een 
was- en stomerijservice. Restaurant Bian Yue serveert een verscheidenheid aan Chinese 
Peranakan-gerechten. Er is ook roomservice beschikbaar. 


