19 dagen hotel wisselplan Ubud,
Lovina en Kuta v/a € 1.195,- *

In het centrum van Ubud zijn veel restaurants en
bars. Er zijn diverse tempels te bezoeken of maak
een mooie fietstocht door de sawa’s.

*Minimale deelname 4 personen / prijs is per persoon / prijs is inclusief:
Tickets, hotels, ontbijt- en transfers / prijs voor 2 pers € 1.295,- p.p.

U verblijft in een Superior Room.

Het hotelwisselplan is een leuke manier om
kennis te maken met het eiland Bali. U verblijft
tijdens deze reis in 3 plaatsen met elke zijn unieke
kenmerken. Wij hebben de hotels voor u
besproken, de transfers zijn geregeld, u hoeft
alleen nog maar te genieten van dit heerlijke
eiland.

Uw volgende bestemming is Lovina, gelegen in
het Noorden van Bali. Op het afgesproken tijdstip
wordt u opgehaald door onze lokale host. U
verblijft 5 nachten in het Aditya Beach Resort.
Na aankomst op de luchthaven wordt u
verwelkomt door uw chauffeur, hij verzorgt uw
transfer naar Ubud. Uw verblijft 5 nachten in
Ubud, in het Cendana resort. Gelegen op een
steenworp afstand van het Monkey forrest ligt
het gezellige Cendana Resort. Gebouwd tussen
rijstterrassen en kenmerkend voor Cendana de
traditionele Balinese inrichting.

Gelegen aan de bijzondere ‘donkere’ stranden
van Lovina, biedt het hotel een oase van rust. Het
hotel beschikt standaard en superior rooms, een
mooi zwembad dat in een prachtige tuin met
exotische bloemen ligt en vanwaar u uitzicht over
zee heeft. Wilt u uw reservering upgraden? Dan
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raden wij u een van de Seaview Cottages aan. Een
leuke excursie vanuit het hotel is: Dolfijnen
spotten op zee. Het is vroeg opstaan, maar erg
leuk om mee te maken.
U verblijft in een Superior Room.

Uw laatste bestemming van deze reis is Kuta. U
verblijft 6 nachten in het Eden Hotel. Gelegen aan
de altijd gezellige, drukke Jl. Kartika Plaza, op
wandelafstand van het strand van Kuta, de Lippo
Mall Kuta, het winkelcentrum Discovery,
Waterbom Bali, pinautomaten en restaurants.
Vanuit Kuta kunt u makkelijk andere plaatsen
bezoeken.

Inbegrepen
Retour ticket Amsterdam//Denpasar.
Privé transfers:
Denpasar Ngurah Rai Airport – Ubud
Ubud – Lovina
Lovina – Kuta
Kuta – Denpasar Ngurah Rai Airport
5 nachten in het Cendana Resort, Ubud.
5 nachten in het Aditya Beach Resort, Lovina.
6 nachten in het Eden Hotel, Kuta.
Dagelijks ontbijt.
Brandstoftoeslag.
Luchthavenbelasting Schiphol.
Veiligheidstoeslag Schiphol.
Vertrek belasting Indonesië.
Lokale belastingen en servicekosten.
Niet inbegrepen
Fooien en uitgaven van persoonlijke aard.
Diverse verzekeringen.
Visumkosten (indien van toepassing).
Coronatesten.
Bijdrage Calamiteiten Fonds ad. € 2,50.
Bijdrage Stichting G.G.T.O. € 7,50 (per persoon).
Eénmalig reserveringskosten € 25,Toeslag voor vertrek in de maanden juli en
augustus € 350,- p.p.

U verblijft in een Eden Room.

Wilt u deze reis verlengen? Andere hotels? Laat
het ons weten, wij stellen uw reispakket graag
aan naar uw wensen.
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