
Puri Gangga Resort – Ubud, Bali

na vyžádání

Cena zahrnuje:
 ubytování na uvedený počet nocí
 snídaně
 ranní lekce jógy
 transfery letiště – ubytování – letiště
 pojištění CK proti úpadku



Puri Gangga je luxusní boutique hotel v Ubudu, domov žijící
kultury, kde můžete na vlastní kůži zažít balijské tradice a
který je jemně zasazen do místní přírody. 25 minut cesty Vás
dělí do centra Ubudu – domova umění a kultury, 35 minut
cesty do Kintamani Lake Batur – geoparku.

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.



Informace, rezervace:
Ing. Nikola Odvárková
www.VillasResorts.cz
tel. +420 702 047 307
email: odvarkova@villasresorts.cz

http://www.VillasResorts.cz
tel:702047307


Ceník

Cenovou nabídku vám rádi zpracujeme na základě vašich
požadavků.

V případě zájmu Vám zajistíme také zpáteční letenky a cestovní pojištění
společnosti Union včetně pojištění storna zájezdu ze zdravotních důvodů (50 Kč /
den).
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