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BALI

ÜDÜLŐHELYEK
TANJUNG BENOA – NUSA DUA
Nusa Dua és Tanjung Benoa között elterülő mintegy 8 km hosszú, 
aranysárga homokos partszakaszon találhatók Bali luxusszállodái. „Szi-
get a szigetben” – a nyugodt pihenésre vágyóknak ideális nyaralóhely.

SANUR
Az üdülőhely varázsát homokos tengerpartja és a partnál húzódó 
korallzátony biztosítja. Sanurban üzletek, éttermek, bárok és kis he-
lyi piac is várja az idelátogatókat. Az üdülőhely kiváló választás a 
nyugodt pihenést kedvelő utasok számára.

KUTA 
Bali egyik legnépszerűbb üdülőhelye, melyet a nyüzsgő életet ked-
velőknek ajánljuk. A főváros, Denpasar és a repülőtér közelsége miatt 
könnyen elérhető. A hatvanas években csak néhány szörfös ismerte 
az akkor még paradicsomi érintetlenségű helyet, mára az apró ha-
lászfalu helyén hatalmas üdülőtelep fejlődött ki, fényűző szállodák, 
drága éttermek, világmárkák boltjai találhatóak itt. A strandon egész 
nap nagy a nyüzsgés, balinéz szuveníreket és masszázst kínáló asz-
szonyok, fürdőzők és a hullámokat meglovagoló szörfösök között na-
poznak a turisták. Este a legendásan szép bali naplementében lehet 
gyönyörködni.

Közlekedés: egyénileg, Budapest-Denpasar-Budapest útvonalon az 
Emirates, Qatar Airways, a KLM, Cathay Pacific légitársaságok me-
netrend szerinti repülőjárataival, átszállással.
Vízum: nem szükséges.
Beutazási feltételek: Az útlevélnek a beutazástól számítva 6 hóna-
pig érvényesnek kell lennie.
Védőoltás: nincs kötelező védőoltás.

A Jáva és Lombok között fekvő Bali az indonéz szigetvilág legszebb és 
legkedveltebb úti célja. A vulkanikus hegyek, a zöldellő teraszos rizs-
földek, az egzotikus, buja növényzet, a finomhomokos strandok, va-
lamint a vendégszeretetükről és kultúrájukról híres hindu szigetlakók 
varázslatos kikapcsolódást nyújtanak az ide érkező turisták számára. 
A tengerparti nyaralás mellett érdemes ellátogatni az ékszerkészítők, 
fafaragók és festők falvaiba is, valamint a vulkáni kúpokhoz vezető 
kirándulások is kihagyhatatlanok. A varázslatos hangulatú, parázson 
való sétálással végződő kecak vagy a látványos barong táncok bemu-
tatói ámulatba ejtik a messzi földről érkező turistákat.

°C °C °C óra nap

május 30 23 28 8 9

június 30 22 28 8 2

július 30 22 27 8 3

augusztus 30 22 27 9 2

szeptember 31 22 28 10 7

október 31 22 28 10 5
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HÁROM AJÁNDÉK KIRÁNDULÁS 
helyi idegenvezetővel magyar nyelven a bali üdülésekhez

KINTAMANI SZÉPSÉGEI
Egész napos kirándulás idegenvezetővel, mely során a Ramayana hercegnő történetét elmesélő tradicionális Barong és Keris tánc megte-
kintése Batubulanban, majd látogatás egy fafaragásairól ismert tradicionális faluban. Útközben megálló a Batur vulkán közelében, ahon-
nan gyönyörű kilátás nyílik a krátertóra és a környező vulkánokra, majd látogatás a Szent Fiatalság Forrásához.

KELET-BALI VARÁZSA
Egész napos kirándulás során a fafaragás egyedi építészeti megoldásainak megtekintése Klungklungban, majd továbbutazás a Besakih 
templomhoz, Bali legnagyobb templom-együtteséhez, mely Bali szent vulkánja, a Mount Agung oldalában helyezkedik el. Délután látoga-
tás egy tradícionális balinéz faluban.

BEVÁSÁRLÓTÚRA
A félnapos program során olyan galériákba kalauzolják el a vendégeket, ahol az igazi Bali-szigeti minőséget és kifinomult kézműves mun-
kákat vásárolhatnak és vihetnek haza emlékül: fa- és kőszobrot Batubulanból, ékszereket Celukból, festményeket Batuanból, és sok szép 
ajándéktárgyat Ubudból. A vásárlások után kecak táncelőadás megtekintése. A tánc egy hindu eposz, a Ramayana történetét meséli el, a 
férfikórus egy folyamatos kecak-cak-cak ritmussal kíséri a táncosokat.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: retúr transzfer a repülőtér és a szálloda között, 7 éjszakai szállás, a meg-
rendelt ellátás, baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás, útlemondási biztosítás, személyenként egy 90 perces masszázs vagy fogla-
lásonként egy üveg bor, 2 egész napos és 1 félnapos kirándulás helyi idegenvezetővel magyar nyelven.
A részvételi díjon felül fizetendő: a repülőjegy költsége (az aktuális repülőjegy árakról az OTP Travel irodái készséggel adnak felvilágosítást), 
150 000 IDR (indonéz rúpia)/fő (kb. 15 EUR) kilépési illeték. 
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Kuta WINA HOLIDAY VILLA 

Szálloda: a 184 szobás, háromcsillagos szálloda Kuta Beach nyüzsgő köz-
pontjától pár percre, a homokos tengerparttól csupán 100 m-re található. 
A vendégeket ingyenes transzfer szállítja a Legian utcához és a Kuta tér-
hez. Az aktív kikapcsolódást kedvelők részére két úszómedence, asztalite-
nisz, kondicionáló terem, szépség-, és egészségközpont áll rendelkezésre, 

ahol különleges kezelésekkel, és masszázsokkal várják a kedves vendégeket. 
Superior szobák: a kétágyas, kertre néző, fürdőszobás szobák, egye-
dileg szabályozható légkondicionálóval, balkonnal, telefonnal, mini-
bárral és telefonnal felszereltek.
Ellátás: reggeli. Félpanzió felár ellenében foglalható.

Részvételi díj/Ft/fő/7 éjszaka reggelivel, transzferrel és ajándék három kirándulással ápr. 1. – okt. 31.

Kétágyas, standard szobában /+1 éjszaka 76 000 /   9 000

Gyermek (2-12 éves) pótágyon /+1 éjszaka 64 000 /    7 000

Egyágyas, standard szobában /+1 éjszaka 116 000 / 17 000

Vacsora felára felnőtteknek: 7 000/fő/alkalom, gyermekeknek 12 éves korig: 4 000/fő/alkalom. Főszezoni felár július 15-től augusztus 31-ig: 
4 000 Ft/szoba/éjszaka.

Részvételi díj/Ft/fő/7 éjszaka all inclusive ellátással, transzferrel és ajándék három kirándulással ápr. 1. – okt. 31.

Kétágyas szobában Blue csomaggal  /+1 éjszaka 249 000 / 32 000

Felnőtt pótágyon /+1 éjszaka 249 000 / 32 000

Gyermek (2–12 éves) pótágyon /+1 éjszaka 129 000 / 24 000

Egyágyas, kertre néző szobában /+1 éjszaka 336 000 / 59 000

Silver csomag felára: 4 000 Ft/fő/éjszaka. Főszezoni felár július 15-től augusztus 31-ig: 11 000 Ft/szoba/éjszaka.

Tanjung Benoa SOL BEACH HOUSE BENOA  all inclusive 

Szálloda: a négycsillagos szálloda Tanjung Benoa üdülőhelyen épült, 
11 km-re a repülőtértől, közvetlenül a homokos tengerparton, ahol 
számos vízisport lehetőség áll rendelkezésre. A szállodában úszó-
medence, spa, szépség-, és egészségközpont, edzőterem, futópálya, 
asztalitenisz, vízisport eszközök gondoskodnak a vendégek aktív pi-
henéséről. Három éttermében és két bárjában nemzetközi és helyi 
különlegességeket kínálnak. 
Melia szoba: a kétágyas, fürdőszobás, légkondicionált szobák, tv-
vel, telefonnal, minibárral, széffel, íróasztallal, hajszárítóval, kávé-, 
és teafőzési lehetőséggel felszereltek. 
Premium szoba: a kétágyas, kertre vagy a medencére néző, felújí-

tott szobák felszereltsége megegyezik a Melia szobákéval.
Ellátás: all inclusive, kétféle rendszerben. 
A „blue all inclusive” szolgáltatás tartalmazza: Melia szobában 
történő elhelyezés, reggeli, ebéd, vacsora, korlátlan üdítőitalok, he-
lyi alkoholos italok, snack-ek, szórakoztató esti show-műsorok, nem 
motorizált vízisport eszközök, sport programok napközben, ingye-
nes WiFi szolgáltatás.
A „silver all inclusive” csomag a „blue” csomag szolgáltatásán fel-
ül tartalmazza még: Premium szobában történő elhelyezés nagymé-
retű franciaággyal, sörrel, üdítőkkel feltöltött minibár, mosodai szol-
gáltatás (napi 4 darab/fő). 
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Részvételi díj/Ft/fő/7 éjszaka reggelivel, transzferrel és ajándék három kirándulással ápr. 1. – okt. 31.

Kétágyas, deluxe, kertre néző szobában /+1 éjszaka 139 000 / 25 000

Felnőtt pótágyon /+1 éjszaka 137 000 / 25 000

Gyermek (2-12 éves) pótágyon /+1 éjszaka 76 000 / 19 000

Egyágyas, deluxe, kertre néző szobában /+1 éjszaka 245 000 / 48 000

Vacsora felára fenőtteknek: 12 000 Ft/fő/alkalom, gyermekeknek 12 éves korig: 6 000 Ft/fő/alkalom. Főszezoni felár július 15-től augusztus 
31-ig: 9 000 Ft/szoba/éjszaka. Deluxe, óceánra néző szoba felára: 5 000 Ft/szoba/éjszaka.

Részvételi díj/Ft/fő/7 éjszaka reggelivel, transzferrel és ajándék három kirándulással ápr. 1. – okt. 31.

Kétágyas, Melia  szobában  /+1 éjszaka 208 000 / 23 000

Felnőtt pótágyon /+1 éjszaka 176 000 / 22 000

Gyermek (2-12 éves) pótágyon /+1 éjszaka 158 000 / 17 000

Egyágyas, Melia szobában /+1 éjszaka 377 000 / 44 000

Vacsora felára felnőtteknek: 14 000 Ft/fő/alkalom, gyermekeknek 12 éves korig: 7 000 Ft/fő/alkalom. Főszezoni felár július 15-től augusztus 31-
ig: 12 000 Ft/szoba/éjszaka. Premium szoba felára: 4 000 Ft/szoba/éjszaka.

Szálloda: az ötcsillagos szálloda a nemzetközi repülőtértől kb. 20 
percre, Nusa Dua és Tanjung Benoa határán található. A 309 szo-
bával rendelkező hotelben 6 étterem áll rendelkezésre, melyekben 
az olasz és mediterrán ételek, a friss halételek, ázsiai-, kínai- és 
indonéz különlegességek széles választékát kínálják, míg a hallban 
és az úszómedence partján található bárokban koktélokat szol-
gálnak fel. Az aktív kikapcsolódást kedvelőknek tenisz, asztalite-
nisz, aerobik, jogging, úszómedence, strandröplabda, vízilabda és 
egyéb vízisportok állnak rendelkezésre. 
Deluxe, kertre néző szoba: a kb. 42 m2 alapterületű szobák egyé-
nileg szabályozható légkondicionálóval, kávé- és teafőzővel, haj-
szárítóval, kábel tv-vel, telefonnal és széffel felszereltek.
Deluxe, óceánra néző szoba: az óceánra néző, deluxe szobák a 
kertre néző szobák felszereltségén kívül síkképcsöves, műholdas 
tv-vel rendelkeznek, továbbá kimonó, házipapucs és fürdőszobai 
bekészítés található.
Ellátás: reggeli. Félpanzió felár ellenében foglalható.

Nusa Dua HOTEL MELIA BALI VILLAS & SPA 

Szálloda: az ötcsillagos szálloda a repülőtértől kb. 11 km-re, gon-
dozott trópusi kertben, közvetlenül a homokos tengerparton ta-
lálható. A szállodától egy könnyű sétára vásárlási lehetőség és 
számos étterem, bár van. A hotelben recepció, ajándéküzlet, va-
lutaváltó, mediterrán, japán, ázsiai és halas étterem, bárok, úszó-
medence, edzőterem, asztalitenisz, játszótér, miniklub, helyszíni fi-
zetés ellenében teniszpálya, a tengerparton vízisport lehetőségek, 
a szálloda egészség- és szépségközpontjában különböző szépésze-

ti kezelések, gőzfürdő és fodrászat áll a vendégek rendelkezésére. 
Melia szoba: a kb. 42 m2 alapterületű, kétágyas, fürdőszobás, bal-
konos superior szobák síkképcsöves, műholdas tv-vel, légkondici-
onálóval, telefonnal, kávé- és teafőzővel, széffel, minibárral, haj-
szárítóval és helyszíni fizetés ellenében WiFivel rendelkeznek.
Premium szoba: a kb. 71 m2 alapterületű, kétágyas, deluxe szobák 
a superior szobák berendezésén kívül kimonóval vannak felszerelve. 
Ellátás: reggeli. Félpanzió felár ellenében foglalható.

Nusa Dua GRAND MIRAGE RESORT 
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Nusa Dua HOTEL ST. REGIS 

Szálloda: az ötcsillagos luxus szálloda a sziget déli részén, a re-
pülőtértől 12 km-re, a bevásárlóközponttól 2 km-re, közvetlenül a 
homokos tengerparton fekszik. Csodálatos trópusi kertjében egy 
3668 nm-es lagúnamedence található. Két bárja, három étterme 
és Deli cukrászdája az ázsiai, nemzetközi, és indonéz konyha kü-
lönlegességei kínálja. A 123 szobás szállodában színvonalas SPA 

és edzőterem, 660 m2-es konferenciaterem és egy kis kápolna áll 
a rendelkezésre. A közvetlen szomszédságban golfpálya, a ten-
gerparton vízisport eszközök bérelhetők.
Lakosztály: a kétágyas, 42 m2-es fürdőszobás, légkondicionált lakosz-
tályok tv-vel, széffel, telefonnal, íróasztallal és balkonnal felszereltek.
Ellátás: reggeli. Vacsora felár ellenében igényelhető.

Sanur  MERCURE SANUR 

Szálloda: a négycsillagos, 189 szobás hotel 41 többszobás épü-
letből áll, melyek egy 5 hektáros trópusi kertben helyezkednek 
el, közvetlenül a homokos tengerparton. Az aktív kikapcsolódást 
kedvelők részére két úszómedence, teniszpálya, kerékpárkölcsön-
ző, a közelben vízi sport lehetőségek, 9 lyukú golfpálya és búvár-
kodási lehetőség segíti a kikapcsolódást. A tengerparton és a 
medence mellett bárok találhatóak, óceánra néző étterme nem-
zetközi választékkal rendelkezik.   

Superior szobák: a kb. 32 m² alapterületű fürdőszobás, kertre néző 
légkondicionált szobák terasszal, minibárral, széffel, tea- és kávé-
főzési lehetőséggel, telefonnal, WiFi kapcsolattal (felár ellenében), 
tv-vel, hajszárítóval, balkonnal vagy terasszal felszereltek.
Deluxe szobák: a kb. 42 m² alapterületű kétágyas szobákban egy 
kinyitható kanapéágy is található. Felszeltsége megegyezik a su-
perior szobákéval.
Ellátás: reggeli. Félpanzió felár ellenében igényelhető.

Részvételi díj/Ft/fő/7 éjszaka reggelivel, transzferrel és ajándék három kirándulással ápr. 1. – okt. 31.

Kétágyas lakosztályban /+1 éjszaka 562 000 /   87 000

Felnőtt pótágyon /+1 éjszaka 342 000 /   87 000

Gyermek (2-12 éves) pótágyon /+1 éjszaka 286 000 /   74 000

Egyágyas szobában /+1 éjszaka 1 078 000 / 173 000

Svédasztalos vacsora felára felnőtteknek: 27 000 Ft/fő/alkalom. Főszezoni felár július 15-től augusztus 31-ig: 43 000 Ft/szoba/éjszaka. 
Óceánra néző lakosztály felára: 49 000 Ft/szoba/éjszaka.

Részvételi díj/Ft/fő/7 éjszaka reggelivel, transzferrel és ajándék három kirándulással ápr. 1. – okt. 31.

Kétágyas, superior szobában /+1 éjszaka 125 000 /  21 000

Egyágyas,superior szobában /+1 éjszaka 215 000 / 39 000

Vacsora felára felnőtteknek: 10 000 Ft/fő/alkalom, gyermekeknek 12 éves korig: 5 000 Ft/fő/alkalom. Főszezoni felár július 15-től szep-
tember 15-ig: 11 000 Ft/szoba/éjszaka. Deluxe szoba felára: 5 000 Ft/szoba/éjszaka.


