
 

  

 

Hotel Tonys Villas Seminyak 
            Deluxe kamer 

 



 

  

 
Poolacces kamers                          Zwembad bungalows 

  
 

  



 

  

Bungalow 

 

 

 



 

  

 

Ligging: 

In het centrum van Seminyak op enkele minuten van het strand en midden tussen restaurants en 

winkeltjes. Dit hotel heeft nu nog plaats voor u en het is een zeer prettig verblijf,  met zeer schone,  

en Luxe ingerichte kamers midden in Seminyak. De kamers zijn van alle gemakken voorzien en dit 

hotel heeft zijn service heel hoog in het vaandel staan. De Deluxe kamers ( 32 vierkante meter)zijn 

om het zwembad gebouwd en er zijn kamers met direct toegang tot het zwembad ( Poolacces) en 

kamers die geen directe toegang tot het zwembad hebben.  

 

De Bungalows ( 52 vierkante meter) liggen in een apart gedeelte en zijn prachtig gestileerd, liggen 

tussen hele dichte begroeiing dus ieder heeft hier zijn privacy. Ze hebben hun eigen zwembad en zijn 

zeker voor de rustzoeker een verademing. 

 

Faciliteiten: Hotel:  

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

 

Kamers: Zeer schoon ingerichte Airconditioned kamers met flat screen TV, flesjes water, badkamer 

en toilet.  

 

Kamer categorie: Deluxe Kamer / Deluxe kamer met poolacces / Bungalows en Poolvilla’s 

   

 

19 dagen Deluxe kamer zwembadzicht vanaf 

€ 999,00 per persoon op basis van een 3 -

persoonskamer 
 

19 dagen Deluxe kamer zwembad zicht vanaf 

€ 1.179,00 per persoon op basis van een 2 -

persoonskamer 
 



 

  

Toeslag Deluxe kamer met directe toegang 

tot het zwembad kamer € 70,00 p.p. 19 dgn 

Toeslag Bungalow € 215,00 p.p. 19 dgn 

 
Inbegrepen: 

 

Intercontinentale vluchten Amsterdam – Denpasar retour  

15 nachten Hotel Tonys Villas op basis van logies en ontbijt  

Transfer van en naar de luchthaven  

Luchthavenbelasting Schiphol 

Veiligheidstoeslag Schiphol 

Brandstoftoeslag Luchtvaartmaatschappij 

Vertrekbelasting Indonesië 
 

Niet Inbegrepen: 
 

Reserveringskosten éénmalig € 25,00 

Calamiteitenfonds éénmalig € 2,50 

Bijdrage G.G.T.O. € 15,00 éénmalig 

Privé transfer retour € 7,50 per persoon 

Diverse verzekeringen 

Fooien en uitgaven van persoonlijke aard 
 

Voorwaarden 
Vertrek t/m 15 Maart 2020 

Prijzen vertrek 06 december t/m 10 januari op aanvraag 

 

 


