
TO NEJLEPŠÍ Z BALI – Puri Gangga + vila
Jimbaran (BAO3)

cena na vyžádání

Cena zahrnuje:
 snídaně
 transfery letiště – ubytování – letiště
 pojištění CK proti úpadku
 ubytování na 10 nocí
 







Poleťte s námi objevit to nejlepší, co ostrov Bohů nabízí.

Kombinace ubytování: 4 noci v nádherném Puri Gangga
resortu – Ubudu + 6 nocí ve vile v Jimbaranu u moře.

POPIS RESORTU PURI GANGGA

Puri Gangga Resort se nachází v bujném zeleném údolí, v oblasti rýžových polí a
nabízí uklidňující útočiště s venkovním bazénem, z kterého vidíte chrám Gunung
Kawi Temple, výhled také na Ceking Tegalaland Ubud.

. Nad lázeňskými pokoji najdete studio jógy. Ve všech prostorách je vám k
dispozici bezplatné Wi-Fi a můžete využít i bezplatnou pravidelnou kyvadlovou
dopravu do centra města Ubud.

Ubud Market, Ubud Palace a Monkey Forest jsou vzdáleny 30 minut jízdy od Puri
Gangga Resort, k muzeu Blanco dojedete za 15 minut. K průzkumu oblasti můžete
zdarma využívat kol poskytnutých resortem.

Ubytování je stylové a prostorné s rustikálním dřevěným nábytkem a doškovými
střechami. Ze soukromé terasy nebo balkonu si můžete vychutnat výhled do
zahrady, na bazén nebo na údolí. Vlastní koupelny mají velké okna s výhledem do
zeleně. Resort nabízí 20 luxusních apartmánů čtyř kategorií – 8x Deluxe pokojů, 8x
Suite, 2 zahradní vily a 2x vila s bazénem.

Resort nabízí širokou škálu možností relaxace přímo na místě, jako je například
očista vodopádem Sebatu nebo balijské masáže.

Restaurace Kailasha podává množství delikates indonéské i západní kuchyně a
nabízí živou hudbu a ukázky tance.

POPIS VIL JIMBARAN



Komplex se skládá ze tří privátních vilek s vlastními bazény, umístěny v srdci
městečka Jimbaran a je ideální volbou pro všechny, kteří chtějí zažít pravou
balijskou kulturu s komfortním a stylovým ubytováním.

Navzdory tomu, že je Jimbaran rušné místo, naleznou hosté ve vilách klid a
veškeré zázemí pro maximální odpočinek. Načerpat síly můžete například v
tropické zahradě nebo v houpací síti.

Vily jsou vybaveny nábytkem s využitím především přírodních materiálů jako je
bambus, kámen a dřevo zkombinovanými s moderním vybavením. Jsou
klimatizované s vybavenou kuchyní a otevřeným obývacím pokojem s posezením a
Wi-Fi. Ložnice jsou vybavené satelitní TV s plochou obrazovkou a DVD
přehrávačem. Dále v ložnici naleznete šatní skříň, psací stůl, minibar a kávovar
Nespresso. Nechybí ani vlastní koupelna se sprchou, vanou a toaletními potřebami
zdarma.

Mango Tree Villas stojí jen kousek pěšky od tržiště s mořskými plody, 5 minut
chůze od pláže Jimbaran a 15 minut jízdy od chrámu Uluwatu, oblasti Nusa Dua a
pláže Kuta.

Vila pro 2 osoby s malým bazénem.

Vilu obklopuje tradiční balijská 150 m² zahrada s mangovníky, palmami a
banánovníky. Vila má malý bazén 2,5 x 5 metrů, lehátka a odpočinkový prostor. 65
m² obyvatelný prostor je rozdělen do obývacího pokoje, ve kterém je umístěno
denní lůžko (pro 1 os.), psací stůl a knihovna s výběrem knih a DVD. Hlavní ložnice
má manželskou postel, je vybavena plochou obrazovkou TV s mezinárodními
programy, DVD přehrávačem, minibarem, varnou konvicí, iPod dokovací stanicí a
kávovarem Nespresso. Koupelna je vybavena vanou, sprchovým koutem, vlastním
WCa 2 umyvadly.

Vila pro 2 osoby s bazénem



Vila se skládá z jedné ložnice a otevřeného obývacího pokoje zařízené s
elegantním ratanovým nábytkem, konferenčním stolkem a jídelním stolem s
židlemi, k dispozici je také knihovna s knihami a DVD, dva stropní ventilátory.
Maximální komfort zajišťuje také plně vybavená kuchyň s nádobím, lednice,
kávovar Nespresso a automat na pitnou vodu. Soukromou zahradu obklopuje
elegantní černý a zelený kámen, který lemuje 9-ti metrový plavecký bazén, kde
můžete relaxovat a opalovat se v houpací síti. Interiér vily – luxusní ložnice je
vybavena v moderním stylu, king size postel s moskytiérou, stropním ventilátorem,
klimatizována, využít můžete také satelitní TV s plochou obrazovkou, DVD
přehrávač a i-pod dokovací stanici. V koupelně s dřevěnou podlahou naleznete dvě
kamenná umyvadla, elegantní černou kamennou vanu i sprchový kout, oddělené
WC.

Vila pro 4 osoby s bazénem

Krásná vilka nabízí dvě ložnice s uzavřeným dvorem a velkou tropickou zahradou
(100 metrů čtverečních), které dominují stoleté stromy. Velký obývací pokoj nabízí
dostatek prostoru s ratanovými pohovkami a jídelním stolem. Plně vybavená
kuchyň s veškerým potřebným nádobím je Vám k dispozici, stejně jako lednička,
kávovar Nespresso a dávkovač pitné vody. Elegantní interiér se skládá z ložnice s
manželskou postelí a satelitní TV s plochou obrazovkou, DVD a iPod dokovací
stanicí. Ložnice je propojena pokojem s dvěma samostatnými lůžky a všechny
postele jsou vybaveny sítí proti komárům, stropním ventilátorem a klimatizací.
Každý pokoj má vlastní koupelnu s kamenným vyřezávaným umyvadlem a
sprchovým koutem a WC, koupelna v ložnici zahrnuje černou vanu. K vile patří
privátní 9 metrů dlouhý zapuštěný bazén, ohraničen dřevěnou terasou, lehátky a
prostoru k relaxaci.

Informace, rezervace CK:

www.VillasResorts.cz info@villasresorts.cz tel. 777497781

http://www.VillasResorts.cz
mailto:info@villasresorts.cz


Ceník

Cenovou nabídku vám rádi zpracujeme na základě vašich
požadavků.

V případě zájmu Vám zajistíme také zpáteční letenky nebo cestovní pojištění od
společnosti Union včetně pojištění proti stornu zájezdu ze zdravotních důvodů.

Informace, rezervace CK:

www.VillasResorts.cz info@villasresorts.cz tel. 777497781

http://www.VillasResorts.cz
mailto:info@villasresorts.cz
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