ROBIMY LEPIEJ TO,
CO INNI ROBIĄ DOBRZE!

Elite Club Travel Polska Sp. z o.o.
00-710 Warszawa, al. W. Witosa 31, lok. 201B; tel.: 22 640 14 65, 22 640 14 66, fax: 22 858 33 00
bilety lotnicze email: biletyeliteclub@ectp.pl; turystyka email: eliteclub@ectp.pl

www.eliteclubtravel.pl lub www.ectp.pl

Indonezyjska Wyspa Bali
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dla
Grup i Klientów Indywidualnych
z dnia
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Indonezyjska Wyspa Bali

Przepiękna, uwodzicielska, hipnotyzująca i magiczna.
Położona w archipelagu Wysp Sundajskich, pomiędzy Jawą,
a wyspą Lombok, Bali różni się od innych części Indonezji.
Oszałamiające krajobrazy oraz fascynująca kultura tworzą
z niej idealne miejsce do wypoczynku.
Balijczyków cechuje wyjątkowe bogactwo duchowe i głębia
przeżyć
religijnych.
Dużą
część
życia
poświęcają
wypełnianiu tradycyjnych rytuałów. Mnogość obrzędów i
świąt w kalendarzu balijskim sprawia, że turyści
odwiedzający wyspę o dowolnej porze roku mają okazję
uczestniczyć przynajmniej w jednym z nich. Nie tylko
ludzie, krajobrazy i uroczystości są na Bali piękne i
kolorowe. Oko i podniebienie radują także tutejsze specjały.
Można tu spędzić wakacje nie tylko w prawdziwie sielskiej
scenerii, ale także obcując ze wspaniałą sztuką. Czas na
Bali płynie we własnym tempie.
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Bali
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Bali Tropic Resort & Spa ***

Położenie
Nusa Dua, 5 km od centrum, 14 km od lotniska, w pobliżu
przystanku komunikacji publicznej.

Plaża
Tanjung Benoa, piaszczysta, hotelowa, szeroka, łagodne
zejście, przy hotelu, zagospodarowana, parasole, leżaki.
Wyżywienie
All inclusive: śniadanie, lunch i obiadokolacja w formie bufetu;
podwieczorek; drink powitalny, zimne i gorące napoje oraz
lokalne alkohole (piwo, wino, gin, wódka, whisky, rum itp.)
przez całą dobę w barach; mini bar w pokoju (2 butelki wody codziennie, pozostałe napoje płatne).
Zakwaterowanie
Hotel składa się budynku głównego i wielu dwupiętrowych
bungalowów mieszczących rożnego typu pokoje gościnne.
Niewielkie zabudowania utrzymane w balijskim stylu otacza
bujna zieleń tropikalnego ogrodu. Odnowione pokoje urządzone
są z wykorzystaniem lokalnych motywów i zapewniają wygodę
oraz nowoczesne udogodnienia. Łącznie 150 pokoi.
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Bali Tropic Resort & Spa ***

Pokoje
Posiadają klimatyzację indywidualnie sterowaną, telewizję
satelitarną, sejf , mini bar, lodówkę, telefon, suszarkę do
włosów, łazienkę z wanną i prysznicem, zestaw do parzenia
kawy/herbaty. Royal Deluxe znajdują się w odrębnym
kompleksie dwupiętrowych budynków mieszczącym się w innej
części egzotycznego ogrodu.
Sport i rekreacja
Basen, tenis stołowy, masaże , centrum fitness , SPA , rzutki,
bilard, boule, sporty wodne przy basenie, zabiegi lecznicze .
Sport na plaży: nurkowanie , snorkeling, siatkówka, kajaki,
windsurfing, narty wodne , parasailing , motorowe sporty
wodne , żeglarstwo . Rozrywka: dzienne animacje, wieczorne
animacje, program artystyczny.

Do dyspozycji gości
3 restauracje, lobby bar, bar przy basenie, room service , lobby,
pralnia/czyszczenie chemiczne , recepcja 24h, taras słoneczny,
sala bankietowa, ogród, skrzynka pocztowa, pasaż handlowy,
salon urody, opieka lekarska , parasole przy basenie, leżaki
przy basenie, pokoje dla niepalących, centrum konferencyjne.
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Bali Tropic Resort & Spa ***

Cena pakietu tygodniowego: $990/os.
Cena pakietu obejmuje:
• 7 noclegów w pokoju dwuosobowym
• Śniadania, lunche i kolacje
• Prywatny transfer lotnisko-hotel-lotnisko
• Dwie całodniowe wycieczki (rodzaje wycieczek poniżej w
ofercie; wycieczki odbywają się w określone dni)
• Jedna półdniowa wycieczka (rodzaje wycieczek poniżej
w ofercie; wycieczki odbywają się w określone dni)
Cena pakietu nie obejmuje:
• Biletów lotniczych (cena od około 4000 PLN w zależności
od terminu)
• Innych niewyszczególnionych w ofercie świadczeń
• Wydatków osobistych Uczestników
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Bali Tropic Resort & Spa ***
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Aston Bali Beach Resort & Spa ****

Aston Bali Beach Resort & Spa to luksusowy obiekt
położony w Tanjung Benoa. Oferuje Państwu prywatną
plażę. Dojazd z hotelu na lotnisko i do miejscowości Kuta
zajmuje zaledwie 20 minut.
Luksusowy ośrodek Aston Bali Beach, usytuowany w
odległości 5-minutowej przejażdżki od centrum Nusa Dua,
urządzony jest w stylu balijskim. Zapewnia on szereg
udogodnień. Podczas pobytu w ośrodku będą mogli Państwo
uprawiać różnorodne sporty wodne.
Warto wybrać się na przechadzkę po okolicy lub zrobić
zakupy w pobliskich sklepach.
Jest to miejsce, w którym pielęgnowana jest tradycyjna
balijska gościnność. Ponadto czeka tu na Państwa szereg
nowoczesnych udogodnień.
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Aston Bali Beach Resort & Spa ****
Położenie
Hotel usytuowany jest bezpośrednio przy pięknej,
prywatnej plaży Tanjung Benoa Beach w pobliżu centrum
turystycznego Nusa Dua oraz ok. 15 km od miejscowości
Kuta.
Pokoje
Komfortowo
wyposażone
w
klimatyzację,
prywatną
łazienkę, prywatny balkon lub taras, TV-Sat, radio, mini bar,
suszarkę do włosów.
Do Dyspozycji Gości
Duży basen usytuowany w pobliżu plaży (w tym część
basenu oddzielona dla dzieci), bary i restauracje, fitness
center, centrum Spa, sporty wodne (windsurfing, narty
wodne, parasailng, przejażdżki bananem wodnym, żaglówki
itp.), sklepy, centrum medyczne (24 h), salon piękności,
wypożyczalnia samochodów, opiekunka dla dzieci, kantor.
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Aston Bali Beach Resort & Spa ****

Cena pakietu tygodniowego: $1150/os.
Cena pakietu obejmuje:
• 7 noclegów w pokoju dwuosobowym
• Śniadania, lunche i kolacje
• Prywatny transfer lotnisko-hotel-lotnisko
• Dwie całodniowe wycieczki (opis wycieczek poniżej w
ofercie; wycieczki odbywają się w określone dni)
• Jedna półdniowa wycieczka (opis wycieczek poniżej w
ofercie; wycieczki odbywają się w określone dni)
Cena pakietu nie obejmuje:
• Biletów lotniczych (cena od około 4000 PLN w zależności
od terminu)
• Innych niewyszczególnionych w ofercie świadczeń
• Wydatków osobistych Uczestników
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Aston Bali Beach Resort & Spa ****
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Grand Mirage Resort *****

Ośrodek Grand Mirage położony jest na samym końcu plaży
Nusa Dua w Tanjung Benoa. Na terenie ośrodka znajduje
się wielokrotnie nagradzana restauracja, odkryty basen z
barem typu swim-up oraz należące do ośrodka centrum
sportów wodnych.
Pokoje w balijskim ośrodku Grand Mirage oferują
przepiękny widok na ocean. Każdy z nich wyposażony jest
w telewizor LCD, sejf i zestaw do przygotowywania kawy i
herbaty. W łazience znajduje się oddzielna wanna i prysznic
wychodzący na sypialnię.
Ośrodek Grand Mirage oferuje duży wybór atrakcji na
miejscu, takich jak zajęcia z gotowania potraw balijskich i
wycieczki rowerowe z przewodnikiem. Gościom zapewniamy
również sprzęt do uprawiania rozmaitych sportów wodnych.
Wieczorem można skorzystać z programu kulturalnego, w
ramach
którego
organizowane
są
ogniska,
tańce
tradycyjne, gry i kolacje tematyczna w formie bufetu.
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Grand Mirage Resort *****

Wielokrotnie nagradzana restauracja La Cascata serwuje
dania kuchni włoskiej i śródziemnomorskiej. Czynna całą
dobę restauracja The Grand Café oferuje potrawy azjatyckie
i międzynarodowe do wyboru z menu lub w formie bufetu.
Położony na plaży bar Jukung Grill zaprasza na świeże
owoce morza i dania z grilla.
Z ośrodka Grand Mirage Resort w 20 minut można dojechać
samochodem do portu Benoa. Międzynarodowe lotnisko
Ngurah Rai oddalone jest o 15 minut jazdy od ośrodka. Tyle
samo zajmuje dojazd na plażę Kuta.
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Grand Mirage Resort *****

Cena pakietu tygodniowego: $1350/os.
Cena pakietu obejmuje:
• 7 noclegów w pokoju dwuosobowym
• Śniadania, lunche i kolacje
• Prywatny transfer lotnisko-hotel-lotnisko
• Dwie całodniowe wycieczki (opis wycieczek poniżej w
ofercie; wycieczki odbywają się w określone dni)
• Jedna półdniowa wycieczka (opis wycieczek poniżej w
ofercie; wycieczki odbywają się w określone dni)
Cena pakietu nie obejmuje:
• Biletów lotniczych (cena od około 4000 PLN w zależności
od terminu)
• Innych niewyszczególnionych w ofercie świadczeń
• Wydatków osobistych Uczestników
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Grand Mirage Resort *****
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Wycieczki do wyboru

Kehen – Panglipuran – Kertagosa
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Wycieczki do wyboru

The Mistery of Petanu River
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Wycieczki do wyboru

Jatiluwih – Bedugul

www.eliteclubtravel.pl

Wycieczki do wyboru

Mengwi - Alas Kedaton - Tanah Lot Tour

www.eliteclubtravel.pl

Wycieczki do wyboru

Ubud, Between Tradition and Art
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Kontakt

Hanna Badowska
ELITE CLUB TRAVEL POLSKA Sp. z o.o.
CH Panorama
al. W. Witosa 31 lok. 201B
00-710 Warszawa
tel: 22 640 14 65, 640 14 66
kom: 600 034 200
e-mail: h.badowska@ectp.pl
fax. 22 858 33 00
biuro: eliteclub@ectp.pl
bilety lotnicze: biletyeliteclub@ectp.pl
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SPRÓBUJ RAZ,
NIE BĘDZIESZ CHCIAŁ INACZEJ!
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