
Vily Jimbaran Beach – Bali

cena na vyžádání

Cena zahrnuje:
 snídaně
 plné využití vily
 ttransfery letiště – vily – letiště
 pojištění CK proti úpadku



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:
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 nebo cestovní pojištění od
společnosti Union včetně pojištění proti stornu zájezdu ze zdravotních důvodů.
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