




Classic csomag

2 személyes szobában 499.000 FT/ fő
1 személyes szobában 649.000 FT/ fő

Garden Villa
Ubud-i szállás

Superior Twin Suite
Keramas-i szállás



Comfort csomag

2 személyes szobában 549.000 FT/ fő
1 személyes szobában 699.000 FT/ fő

Valley View Suite
Ubud-i szállás

Superior Twin Suite
Keramas-i szállás



Deluxe csomag

2 személyes szobában 579.000 FT/ fő
1 személyes szobában 729.000 FT/ fő

Lagoon Suite
Ubud-i szállás

Deluxe Twin Suite
Keramas-i szállás



Luxury csomag

2 személyes szobában 599.000 FT/ fő
1 személyes szobában 749.000 FT/ fő

Luxury Villa
Ubud-i szállás

Twin Studio Suite
Keramas-i szállás



Az ár tartalmazza:

• Reptéri transzfer a szállodába és vissza, érkezéskor és induláskor

• 7 éjszaka szállás, minden nap reggelivel Ubudban 4 csillagos szállodában

3 éjszaka szállás, minden nap reggelivel Keramasban tengerparti 4 csillagos szállodában

• Sunrise és Sunset Yoga Annával 

• Gála vacsora elkészítése helyi aszonyokkal es különleges programmal

• 3 egész napos túra, légkondicionált autóbuszokkal, túravezetővel

• Ellátogatunk a Tirta Empul és Tanah Lot csodás templomjaiba, valamint a Heaven Gate sem marad ki a programból

• Csodás tengerpartokon meditálunk és jógázunk majd együtt

• Ellátogatunk a híres Yoga Barn központba

• Eat, Pray, Love kaland - Julia Roberts után mi is ellátogatunk Ketuthoz, aki mindenkivel személyesen beszélget majd

• Ingyenes internet hozzáférés

• Korlátlan palackos víz a szobákban



Fizetés:

EARLY BIRD! A jelenlegi árak szeptember 15-ig való foglalás esetén 
érvényesek!

Regisztráció után az utazásszervező felveszi mindenkivel a kapcsolatot a 
regisztráció véglegesítése céljából.



Repülőjegy információk:

310.000 Ft/fő + reptéri illeték

5 csillagos Emirates légitársasággal.

A reptéri illeték ára jelenleg 27.000 Ft, mely a jegy kiállításáig 
változhat. Utazáskor az aznapi, aktuális illeték fizetendő.

 



Egyéb információk:

Előre láthatólag, a jelenlegi covid-helyzet miatt, a Balira való utazáshoz szükséges lesz a 
beoltottság, a 2 megkapott vakcina igazolása. 

Esetleges határzár vagy karantén-kötelezettség esetén új időpontot adunk meg az utazásra.

További információk és feltételek az utazási iroda tájékoztatójában lesznek megtalálhatók.

Az esetleges változás jogát fenntartjuk.



Találkozzunk Balin!


