BALI – podróż poślubna
Wybraliśmy dla Was luksusowe hotele, które przewidują prezenty, gratisy oraz specjalne
pakiety dla nowożeńców. Oto kilka przykładów:

hotel The Kayana 4*+ proponuje nowożeńcom:
- kwiatowe dekoracje w pokoju,
- 15 min. masaż po przyjeździe
- drink powitalny,
- codziennie świeże owoce,
- godzinny balijski masaż (pobyty min. 7 nocy),
- romantyczna kolacja z 3-daniowym menu (pobyty min. 14 nocy),
- wejściówki do "Mozaic Beach Club" gratis,
- darmowe transfery do Seminyak.

hotel Tugu Bali 5* zapewnia młodym parom:
- drink powitalny,
- masaż po przyjeździe,
- kwiatowe dekoracje w pokoju i kosz owoców,
- godzinny, tradycyjny masaż dla par w "Waroeng Djamoe Spa"
(pobyt min. 5 nocy),
- romantyczna kolacja (pobyt min. 7 nocy).

hotel Anantara Bali Uluwatu Resort & Spa 5* oferuje
nowożeńcom:
- butelka szampana,
- prezent od hotelu,
- kawa i herbata serwowana do pokoju,
- transfer do Kuta, plażę Padand lub świątyni Uluwatu,
- 3 daniowa kolacja lub masaż i butelka wina lub kurs gotowanie
(pobyty min. 5 nocy).

hotel Kamuela Villas & Suites Sanur 4* proponuje
nowożeńcom:
- dekoracje z kwiatów,
- tort,
- drink powitalny i kosz owoców
- godzinny zabieg dla par w SPA gratis (pobyt min. 3 noce),
- transfery do i z Sanur,
- całodobową obsługs lokaja (na wezwanie).

Wasz perfekcyjny dzień na Bali
Cudowny, odprężający dzień w jednym z najlepszych SPA na wyspie, prawdziwej oazie
spokoju: "Royal Kirana Spa"

Cena pakietu zawiera: transfer z i do hotelu na południowym Bali, drink powitalnu, godzinny masaż "Royal
Balinese'", 30 min. peeling ciała "Royal Kirana", nieograniczona możliwość korzystania z salonu spa: basen,
sauna (sucha i parowa), jacuzzi, obiad w restauracji "Bio–Ayung" (2 daniowe menu i owoce)

Wasza perfekcyjna noc w górach na Bali
Niezapomniany czas spędzony w pięknym romantycznym hotelu w górach "Munduk Moding"
Plantation Nature Resort.

Cena pakietu zawiera: transfer z i do hotelu, wizyta w świątyni, 1 nocleg w pokoju Garden Suite, drink
powitalny, podwieczorek z kawą i ciastem, śniadanie oraz 6-daniowa kolacja, godzinny masaż
aromaterapeutyczny, godzinna wycieczka po hotelowej plantacji kawy, darmowy dostęp do internetu wifi, 3
butelki wody mineralnej.

