T. BENOA & UBUD
- 14 dage / 13 nætter

8 dage Tanjung Benoa * 4 dage Ubud * 2 dage T.Benoa

TUR 103: SUPERIOR HOTELLER

Efter at være blevet hentet i lufthavnen kører I til det meget

charmerende bungalow-resort, Matahari Terbit, beliggende direkte på Tanjung Benoa stranden, i femstjernede omgivelser. Her
skal I bo 7 nætter i en af de 20 store bungalows, opført i balinesisk
stil og med en hyggelig, privat terrasse. Mens I bor her, kan I evt.
prøve et spændende madlavningskursus på nabo-restauranten
Bumbu Bali som i 2006 blev kåret til Balis bedste i kategorien
traditionel indonesisk mad.
Herfra bliver I kørt op til Ubud, hvor I skal bo 4 nætter på Sahadewa Resort & Spa. Det er et stemningsfyldt turistklasse hotel beliggende tæt på Ubuds centrum i gå-afstand fra restauranter, forretninger, ”Monkey Forest” og det legendariske Neka Museum.
En lille, charmerende swimmingpool, en spændende restaurant
med en fortryllende udsigt over rismarkerne, og selvfølgelig hotellets spa, som er et oplagt sted at fordrive eftermiddagen efter
en oplevelsesrig formiddag i Ubud og omegn.
På feriens sidste 2 dage er I igen tilbage på Matahari Terbit.
Matahari Terbit

Sahadewa

Matahari Terbit

TANJUNG BENOA & UBUD - TUR 103
Pakke
9 nætter: Matahari
4 nætter: Sahadewa

Periode
01/04-16/06
17/06-31/08
01/09-07/12
08/12-05/01
06/01-31/03

mm
2.095
2.670
2.095
2.825
2.095

Pris pr. pers. ved
Barn A
m
mmm
4.190
2.130
225
5.335
2.515
225
4.190
2.130
225
5.645
2.610
225
4.190
2.130
225

Barn B

1.050
1.185
1.050
1.185
1.050

Barn A: 1 barn u/ 11 år der deler eksisterende seng med 2 voksne, uden morgenmad.
Barn B: 1 barn u/ 11 år i egen seng der deler værelse med 2 voksne, inkl. morgenmad.
Max 2 voksne og 2 børn på værelset.

Alt dette er inkluderet:
ü Transport fra Denpasar lufthavn til Matahari Terbit
ü 7 nætter på Matahari Terbit i Nusa Dua i standard bungalow inkl. morgenmad
ü Retur transport fra Matahari Terbit til Sahadewa Resort
ü 4 nætter på Sahadewa i Ubud i deluxe vær m/ udsigt til haven inkl. morgenmad
ü 2 nætter på Matahari Terbit i Nusa Dua i standard bungalow inkl. morgenmad
ü Transport fra Matahari Terbit til Denpasar lufthavn
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