




1. csomag - 1 szoba maradt!
2 személyes szobában 499.000 FT/ fő
1 személyes szobában 649.000 FT/ fő

Garden Villa
Ágyak: Double King size

Kinti fürdőszoba
The Hidden Paradise

Beach Hut
Yogasecrets Private Island



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

Lagoon Access Suite
Ágyak: Double King size vagy 2 twin

Benti nyitott fürdőszoba
The Hidden Paradise

Beach Hut
Yogasecrets Private Island



3. csomag- BETELT!

2 személyes szobában 649.000 FT/ fő
1 személyes szobában 799.000 FT/ fő

Modern Villa kertre néző szoba
Ágyak: Double King size vagy 2 twin

Benti nyitott fürdőszoba
Spirit Villa

Modern Glamping
Yogasecrets Private Island



4. csomag - BETELT!

2 személyes szobában 699.000 FT/ fő
1 személyes szobában 849.000 FT/ fő

Modern Villa medencére néző szoba
Ágyak: Double King size vagy 2 twin

Benti nyitott fürdőszoba
Spirit Villa

Modern Glamping
Yogasecrets Private Island



5. csomag - 1 szoba maradt!

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

Valley View Suite
Ágyak: Double King size
Benti nyitott fürdőszoba

The Hidden Paradise

Beach Hut
Yogasecrets Private Island



6. csomag - BETELT!

2 személyes szobában 699.000 FT/ fő
1 személyes szobában 849.000 FT/ fő

Presidential Suite
Ágyak: Double King size
Benti zárt fürdőszoba
The Hidden Paradise

Modern Glamping
Yogasecrets Private Island



Leírás a hotelről (The Hidden Paradise Ubud)

A The Hidden Paradise Ubud kertes szállást kínál terasszal és ingyenes wifivel Ubudban, az ubudi 
piactól és az ubudi palotától 3,6 km-re. A szálláshely étteremmel és bárral is várja vendégeit. A 
medencére néző szálláshelyhez szabadtéri medence tartozik.

A szálloda valamennyi szobája íróasztallal és síkképernyős TV-vel rendelkezik. Minden szobában 
saját fürdőszoba található. A Hidden Paradise Hill Suites & Villas by EPS szobáiban ülősarok 
biztosított.

A szálláshelyen kontinentális reggelit szolgálnak fel.

A környéken népszerű időtöltés a kerékpározás, melyhez a szálláshelyen kerékpár bérelhető.

A recepció személyzete örömmel nyújt információt a város látnivalóiról.

A Saraswati-templom 3,9 km-re, az Elefántbarlang pedig 4 km-re fekszik a The Hidden Paradise 
Suites & Villas szállásától. A Ngurah Rai nemzetközi repülőtér 40 km-re található, a szálláshely pedig 
ingyenes transzfert biztosít Ubud központjába.

Ingyenes transzfer naponta 4-szer a szálloda es belváros közt.



Leírás a hotelről (Spirit Villa)

A Hidden Paradise szállástól 3.5 km-re, egy gyönyörű völgy tetején található ez a két modern villa. 

Mindkét villában 4-4 hálószoba található, egy közös nappali tér, saját konyha és étkező. 

Hatalmas terasz, kert és gyönyörű 17 méteres úszómedence. 

A közös terek meg lesznek osztva a táborozók közt. A villához jár külön szakács, aki reggelente 
elkészíti a reggelit a jóga után. 

Ingyenes transzfer naponta korlátlanul a villa es a szálloda között. Naponta 4.szer ingyenes transzfer 
a villa es a belváros között.

 



Az ár tartalmazza:

● Denpasar - Labuan Bajo - Denpasar repülőjegyet

● Reptéri transzfer a szállodába és vissza, érkezéskor és induláskor

● Utazás a szigetre (repülővel, illetve privát hajóval) oda és vissza

● 6 éjszaka szállás, minden nap reggelivel Ubudban 4 csillagos szállodában

4 éjszaka szállás, minden nap reggelivel a Yogasecrets Private szigeten

● Sunrise és Sunset Yoga, meditáció Annával

● 2 egész napos túra Ubudban, légkondicionált autóbuszokkal, túravezetővel

● Ellátogatunk a Tirta Empulhoz és részt veszünk egy ceremónián, és a Lempuyang templomnál meditálunk

● Csodás szigeten meditálunk és jógázunk majd együtt

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

● Ingyenes internet hozzáférés (Ubudban kizárólag)

● Korlátlan palackos víz a szobákban (Ubudban kizárólag)



Fizetés:

EARLY BIRD! A jelenlegi árak december 30-ig való foglalás esetén érvényesek!

Regisztráció után az utazásszervező felveszi mindenkivel a kapcsolatot a regisztráció 

véglegesítése céljából.



Repülőjegy információk:

Ára: 348.000 Ft/fő + reptéri illeték

5 csillagos Emirates légitársasággal.

A reptéri illeték ára jelenleg 31.000 Ft, mely a jegy kiállításáig változhat. 
Utazáskor az aznapi, aktuális illeték fizetendő.

 



Egyéb információk:
Az Ubud-i szállás két helyszínen, a The Hidden Paradise és a Spirit Villa szállásán lesz, melyet a 
csomagleírásoknál láthattok.

A Yogasecrets szigeten nincs meleg víz és légkondicionálás, illetve az internet hozzáférés is korlátozott.

Lehetőség lesz csatlakozni egy egész napos túrára a Komodo Nemzeti Parkba. (Az árát a program nem 
tartalmazza.)

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!


