HOTELS

SANUR
SRI PHALA RESORT

en een flatscreen-tv met kabelkanalen. De kamers beschikken over een eigen kluisje.
BIJZONDERHEDEN: Zeer populair familiehotel. Hotel is zeer centraal gelegen ten opzichte van winkels en restaurantjes. Alle kamers liggen in een prachtige tropische tuin.
U kunt geld wisselen en een auto huren bij de excursiebalie. Er is ook een was- en
stomerijservice beschikbaar. Op verzoek en tegen een toeslag kunt u gebruikmaken
van een pendeldienst van/naar de luchthaven. Ook kunt u gratis gebruikmaken van een
pendeldienst naar het strand Sindhu Beach en het centrum van Sanur.

17 DAGEN V.A.

E 1180,00
3 PK

LIGGING: Sri Phala ligt op 5 minuten loopafstand van het strand en 2 minuten lopen
van het bekende Grand Bali Beach hotel.
FACILITEITEN:
Hotel: Het hotel is in cottage stijl gebouwd en alle kamers zijn omgeven door veel
groen. 24h receptie, zwembad, restaurant, bar, kluisjes, roomservice, wasserij.
Kamers: Alle kamers zijn ruim en met veel smaak ingericht, er is veel hout gebruikt.
De Deluxe kamers en villa’s liggen rond het zwembad, omgeven door een prachtige
tropische tuin. AC, koelkast, tv, telefoon. Badkamers zijn volledig ingericht met een
verzonken bad, toilet en marmeren wastafel.
BIJZONDERHEDEN: Dit kleinschalige hotel bestaat uit slechts 12 Deluxe kamers, 5
garden villa’s en 1 jacuzzi villa. Indien u op privacy en persoonlijke service gesteld bent
is dit beslist een aanrader. Dit hotel heeft ook superior kamers, maar die worden niet
door ons aangeboden.

17 DAGEN V.A.

E 1094,00
3 PK

17 DAGEN V.A.

E 1625,00
3 PK

DIWANGKARA BEACH HOTEL & RESORT
PURI SANTRIAN

LIGGING: Pal aan het strand in het noorden van Sanur. Leuk hotel met uitstekende
service en meer dan genoeg c-faciliteiten.
FACILITEITEN:
Hotel: 24h receptie, zwembad, restaurant en bar.
Kamers: Smaakvol ingerichte kamers met telefoon, koelkast, TV, airco, badkamer
met toilet en een eigen terrasje.Totaal 38 kamers en type kamers zijn: • Deluxe kamer
• Suite kamer • Villa met 1 slaapkamer.
BIJZONDERHEDEN: Dit Balinees ingericht hotel ligt direct aan het strand van Sanur.
Het heeft een kleine doch prachtig aangelegde tuin. Is bijzonder klantgericht en ademt
een huiselijke sfeer vanwege de niet zo kollosale uitstratling.

LIGGING: Aan het strand van Sanur.
FACILITEITEN:
Hotel: 24h receptie, 2 zwembaden, restaurant, bar, pool-bar en verlichte tennisbaan.
Kamers: Luxe kamers met telefoon, minibar, TV, airco, koffie- en theefaciliteiten, een
badkamer met bad/douche, toilet en een iedere kamer heeft eigen terrasje of balkon.
BIJZONDERHEDEN: Dit zeer grote complex met 21 bungalows en ruim 100 hotelkamers heeft alle faciliteiten. Alle kamers zijn omringd door prachtige tuinen. Het hotel
beschikt ook over een zogenaamde “Santrian Club”. Dit zijn zéér luxe suites gelegen
rondom een zwembad in een apart afgesloten gedeelte van het hotel.

PARIGATA RESORT

PENEEDA VIEW HOTEL SANUR

17 DAGEN V.A
.

E 1163,00
3 PK

LIGGING:
Peneeda View Beach Hotel ligt aan het witte zandstrand van Sanur, op 10 minuten
rijden van de hoofdstad Denpasar. Peneeda View Beach Hotel ligt op 25 km van de
internationale luchthaven van Ngurah Rai.
FACILITEITEN:
Hotel: Het hotel wordt omringd door tropische tuinen en heeft een privéstrand, een
restaurant en 4 buitenzwembaden.
Kamers: aantal 56. De kamers van Peneeda View Beach Hotel zijn ingericht in een
authentieke, Balinese stijl. Alle kamers zijn voorzien van een televisie, een koelkast en
een kluisje. De eigen badkamers hebben een douche met warm en koud water.
• Standaard Bugalow 41 m2 • Prive bungalow 52 m2 • Bruidskamer 56 m2
BIJZONDERHEDEN: In de muziekbar kunt u liveoptredens bijwonen of u kunt op het
strand ontspannen met een boek uit de bibliotheek en van de frisse zeelucht genieten.
Peneeda Beach Hotel biedt ook massages, een cadeauwinkel en een excursiebalie.
Lambongan Restaurant serveert lokale en westerse specialiteiten en drankjes zijn verkrijgbaar bij de bar bij het zwembad. Op een steenworp afstand van het hotel, langs de
weg, zijn nog meer eetgelegenheden.
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LIGGING: Slechts enkele minuten wandelen van het centrum van Sanur. Pal aan het
strand van Sanur met prachtig Italiaans gestileerde kamers. Het hotel beschikt over
verscheidene kamertypes die veel waar voor hun geld geven.
FACILITEITEN:
Hotel: 24h receptie, zwembad, restaurant en bar.
Kamers: zeer ruime, mooi ingerichte kamers met telefoon, minibar, TV, airco, badkamer met toilet en eigen terrasje. Er zijn 42 Superior kamers die elk 45m2 groot zijn.
BIJZONDERHEDEN: Parigata is de naam van een bloem, welke familie is van de Bougainville. De tuin om het zwembad staat vol met deze prachtige bloesem. Alle kamers
hebben zicht op het zwembad. Het strand is via een klein straatje binnen enkele minuten te bereiken. Parigata beschikt ook over een aantal kleinschalige villa complexen.

17 DAGEN V.A.

E 1192,00
3 PK

17 DAGEN V.A.

GRIYA SANTRIAN

E 1267,00
3 PK

LIGGING: Aan het strand van Sanur en vlak bij winkels en restaurants. Het Griya Sanur
is te vinden op 5 minuten rijden van het strand Sindhu Beach en op 10 minuten rijden
van winkelcentrum Sanur. De internationale luchthaven Ngurah Rai vindt u op 25 minuten rijden.
FACILITEITEN:
Hotel: 24h receptie, 3 zwembaden, restaurant, bar, pool-bar, poolbiljart, draadloos
internet, was en strijkservice en babysitservice.
Kamers: verzorgd ingerichte kamers met telefoon, minibar, TV, airco, koffie en
theefaciliteiten (in Deluxe kamers), een badkamer met bad/douche, toilet en een iedere
kamer heeft eigen terrasje of balkon. De moderne kamers hebben een balkon met
uitzicht op het zwembad. Ze zijn ook voorzien van een minibar, thee- en koffiefaciliteiten

17 DAGEN V.A.

E 1481,00
3 PK

PRAMA SANUR BEACH
LIGGING: Prama Sanur Beach Bali ligt direct aan het zandstrand van Sanur en beschikt
over 2 buitenzwembaden, tennisbanen en 24-uursroomservice. Het complex wordt
omringd door 6 hectare tropische tuinen en beschikt ook over spadiensten en een
fitnesscentrum. In alle ruimtes is gratis WiFi beschikbaar.
FACILITEITEN:
Hotel: Restaurant Tirta serveert internationale favorieten en gegrilde visgerechten
aan het zwembad. Andere eetgelegenheden zijn Basilico Italian Pavilion & Bar, Peppers
Latino Grill & Bar en Bamboo Beach Bar.
Kamers: aantal 428. De ruime kamers van het Prama Sanur Beach Bali zijn comfortabel ingericht en voorzien van airconditioning, een parketvloer en satelliet-tv. Ze
hebben ook een eigen balkon, een minibar en een eigen badkamer.
Kamertypes zijn: • Standaard kamers 25m2 • Superior kamers 28m2 • Deluxe kamers
tuinzicht 39m2 • Deluxe kamers Zeezicht 32m2 • Clubkamers 32m2 eigen zwembad en
gratis high tea • Junior Suites 76 m2.
BIJZONDERHEDEN: Prama Sanur Beach Bali ligt op 15 minuten rijden van Denpasar
en op 25 minuten rijden van de luchthaven Ngurah Rai. Er is gratis parkeergelegenheid.
Op het strand kunt u watersportactiviteiten beoefenen. Het hotel heeft ook beachvolleybalvelden en een kinderclub.

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. € 10,- p.p. retour

• Luchthavenbelasting Schiphol

• Fooien en uitgaven van persoonlijke aard

• Veiligheidstoeslag Schiphol

• Diverse verzekeringen

• Brandstoftoeslag luchtvaartmaatschappij
• Vertrekbelasting uit Indonesië
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