KUTA & UBUD
- 14 dage / 13 nætter
8 dage Kuta * 4 dage Ubud * 2 dage Kuta

TUR 102: STANDARD HOTELLER

Ved ankomst til Denpasar lufthavn bliver I hentet og kørt til Yulia

Beach Inn, et godt turistklasse hotel centralt beliggende i Kuta
by og kun 5 minutter til stranden. Yulia Beach Inn har en hyggelig
fortovsrestaurant samt en charmerende swimmingpool. Hotellet
er ejet af Yenny og hendes familie, der har skabt et dejligt hotel
med en god og personlig atmosfære. Efter 7 nætter bliver I hentet
og kørt op til Ubud, hvor I skal bo 4 nætter på Yulia Village Inn,
et søsterhotel til Yulia Beach Inn. Det er et skønt lille resort, centralt beliggende på hovedgaden, Monkey Forest Road, og med
svajende rismarker i baghaven. Hotellet er klassificeret som turistklasse hotel. Midt i hotellets grønne område finder I et skønt,
lille swimmingpoolområde. Yulia Villages værelser er flot indrettede og naturligvis udstyret med aircondition, TV, telefon, minibar
samt terrasse eller balkon.
Inden I skal hjem til Danmark eller videre ud i verden, bliver I kørt
tilbage til Kuta og har 2 nætter til på Yulia Beach Inn.
Vi synes selv, at vi har været heldige og fundet et par gode turistklasse hoteller til en bemærkelsesværdig pris. Her er der fuld
valuta for pengene.
KUTA & UBUD - TUR 102
Pakke
Periode
9 nætter: Yulia Beach 01/04-31/03
4 nætter: Yulia Village
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Barn B

1.190

Barn A: 1 barn u/ 12 år der deler eksisterende seng med 2 voksne, uden morgenmad.
Barn B: 1 barn u/ 12 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 Yulia Beach Inn
ü 7 nætter på Yulia Beach Inn i Kuta i deluxe værelse inkl. morgenmad
ü Retur transport fra Yulia Beach Inn til Yulia Village Inn
ü 4 nætter på Yulia Village Inn i Ubud i deluxe værelse med udsigt til poolen
inkl. morgenmad
ü 2 nætter på Yulia Beach Inn i Kuta i deluxe værelse inkl. morgenmad
ü Transport fra Yulia Beach Inn til Denpasar lufthavn
Yulia Village Inn

8

Kuta strand
Yulia Beach Inn

