HOTELS

LOMBOK/GILI
17 DAGEN V.A.

E 889,00
3 PK

eenvoudig te bereiken. Dit hotel biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Het hotel
beschikt ook over exclusieve villa’s een aantal kilometers verderop. Deze in een afgesloten
gebied gelegen villa’s aan de voet van een heuvel zijn ideaal voor de echte rustzoeker.

zwembad heeft u een schitterend uitzicht over de oceaan. Het hotel is een combinatie van
moderne architectuur met originele materialen van Lombok en Bali. Het Qunci Villas Hotel
heeft verschillende eetgelegenheden. Restaurant Quali serveert Aziatische gerechten en visspecialiteiten, restaurant Quah en de Nooq Tapas Bar mediterrane specialiteiten met invloeden uit Lombok. De maaltijden kunnen ook worden geserveerd op het strand. Pal voor de
deur van het hotel kunt u een boot huren om de vele eilanden te bezoeken of te snorkelen.

17 DAGEN V.A.

E 1481,00
3 PK

KUTA: KUTA INDAH
LIGGING: Hotel Kuta Indah biedt betaalbare accommodatie aan het strand, op slechts
100 meter afstand van de witte stranden van Kuta op Lombok. Hotel Kuta Indah ligt op 30
minuten rijden van de internationale luchthaven van Lombok.
FACILITEITEN:
Hotel: In Sasak stijl gebouwd. Het hotel beschikt over een buitenzwembad, een restaurant en een tropische tuin. U kunt ook massagebehandelingen boeken. WiFi is gratis in het
hele hotel. Er is gratis parkeergelegenheid. De 24-uursreceptie heeft een geldwissel- en
was service en roomservice. Het hotel heeft ook en business centrum.
Kamers: Aantal kamers 35. De ruime kamers zijn voorzien van grote ramen met uitzicht
op de plantentuin. De eenvoudig ingerichte kamers hebben allemaal AC, satelliet-tv en
eigen badkamer met douche en toilet.
BIJZONDERHEDEN: Zeer eenvoudig hotel met mooie ligging. Standaard kamers met fan
en met airco en enkel koud stromend water. De Superior en Deluxe kamers hebben warm
en koud water en een tv. Leuk, eenvoudig hotel. U kunt bij het buitenzwembad ontspannen en genieten van het uitzicht op de prachtige landschapstuin van Kuta Indah. Restaurant Nyale serveert een verscheidenheid aan lokale Indonesische en Europese gerechten.

17 DAGEN V.A.

E 1076,00
3 PK

SENGIGGI: HOTEL PURI SARON
LIGGING: Puri Saron Hotel Senggigi is op een heuvel gevestigd tegenover het strand van
Senggigi. Direct aan het strand, vlak bij het centrum van Senggigi. Leuk authentiek intiem
hotel. Het personeel is bijzonder vriendelijk en gastvrij. Buiten het centrum van Senggigi.
Op 25 minuten rijafstand vindt u de luchthaven Selaparang van Lombok.
FACILITEITEN:
Hotel: Het hotel heeft een spa, 24h receptie, 24-uursroomservice, groot zwembad, 2
restaurants, bar, tennisbaan, fitnesscentrum en joggingparcours. Gratis parkeren.
Kamers: Aantal 49. Alle kamers liggen op de begane grond in een mooie tuin en
zijn gebouwd in cottage stijl. Ze kijken allemaal uit op het zwembad, de tuin of de zee.
De kamers zijn ingericht met antieke meubels. Er zijn ook kamers beschikbaar met een
balkon. Iedere kamer heeft AC, satelliet-tv en minibar. Traditioneel ingerichte kamers met
AC, koelkast, telefoon, koffie en thee faciliteiten, halfopen-air badkamer met douche en
toilet. Comfortabel ingerichte kamers met AC, telefoon, minibar, badkamer met douche/
bad en toilet. Alle kamers hebben een eigen terras of balkon met zitje.
BIJZONDERHEDEN: Een mooi en goed verzorgd complex omringd met tropische tuinen
en van alle gemakken voorzien. Per shuttlebus of taxi is het centrum van Senggigi snel en
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17 DAGEN V.A.

E 1234,00
2 PK

SENGIGGI:
PURI MAS BOUTIQUE

LIGGING: Het Puri Mas Boutique Resort & Spa ligt aan het strand in het vissersdorp
Mangsit Bay op het eiland Lombok. Het resort bevindt zich op een steenworp van het
zandstrand en op slechts 5 minuten rijden van het centrum van Senggigi. In 1,5 uur rijdt
u naar de internationale luchthaven van Lombok.
FACILITEITEN:
Hotel: Het wordt omgeven door tropische tuinen en beschikt over een spa en een
prachtig overloopzwembad. 24h receptie, zwembad, restaurant en bar.
Kamers: aantal 40. De kamers en villa’s van het Puri Mas zijn ingericht met handgemaakte houten meubels en hebben een overdekte badkamer of een badkamer in de tuin.
Ze hebben o.m. een minibar, koffie- en theefaciliteiten en kluisje. De villa’s hebben een
keuken en eigen zwembad. Alle kamers zijn voorzien van een terras met zitje.
BIJZONDERHEDEN: Voor dit hotel geldt een minimumleeftijd van 12 jaar. Naast al deze
voorzieningen zijn er een was- en stomerijservice beschikbaar. De eigen duikinstructeurs
van het hotel geven inleidende duiklessen in het zwembad. U kunt ook privédanslessen
aanvragen. Verder is er een yogatuin, een kunstgalerie en een excursiebalie.

GILI TRAWANGAN:
OCEANO JAMBULUWUK RESORT
LIGGING: Oceano Jambuluwuk Resort is een tropische oase in het noorden van het eiland
Gili Trawangan. Vanaf de haven van Bangsal op Lombok vaart u in 30 minuten naar de
haven van Gili Trawangan en vandaar met een paardenkoets in 10 minuten naar het resort.
FACILITEITEN:
Hotel: Het resort beschikt over een buitenzwembad, 3 eetgelegenheden en ruime kamers met een eigen terras. In de gemeenschappelijke ruimtes kunt u gratis gebruikmaken van WiFi. 24h receptie, zwembad met kinderbad, jacuzzi en pool-bar, pizzeria,
roomservice, internetfaciliteiten, winkeltjes, geldwisselkantoor en padi duikschool.
Kamers: Aantal 35. De elegante kamers hebben een smaakvol interieur met een zithoek en grote ramen. De kamers zijn voorzien van AC, flatscreen-tv met satellietzenders,
koelkast en waterkoker. De privéterrassen beschikken over comfortabele zitplaatsen en
bieden uitzicht op de plantentuin. Verder telefoon, kluisje, koffie- en theefaciliteiten. Een
“open air” badkamer met douche en toilet.
BIJZONDERHEDEN: De medewerkers van de 24-uursreceptie helpen u met bagageopslag en wasservice. U kunt ietsen huren om de schoonheid van het eiland Gili Trawangan
te ontdekken. De koffiebar Jewel, de sportbar Pemenang en de strandbar Pasir serveren
internationale gerechten. U kunt ook dineren in het comfort van uw eigen kamer.

17 DAGEN V.A.

E 1827,00
3 PK

SENGIGGI: QUNCI VILLA’S
LIGGING: Direct aan het strand in het centrum van Senggigi. Het Qunci Villas Hotel ligt
op een een rustige en vredige locatie op het eiland Lombok. U rijdt in 5 minuten naar het
Sengigi-strand. Het Qunci Villas Hotel ligt 90 minuten met de auto van de luchthaven.
FACILITEITEN: Lichaamsbehandelingen in de Qambodja Spa of rondkijken in de kunstgalerie Qul-Qul. Het hotel biedt autoverhuur, een geldwissel- en wasservice. In de gemeenschappelijke ruimtes is gratis WiFi.
Hotel: Dit tropische hotel ligt aan het strand van Mangsit en beschikt over een wellnesscentrum, een prachtig buitenzwembad, restaurant, bar en gym.
Kamers: Aantal 78. Modern, strak ingerichte kamers met AC, koelkast, telefoon, badkamer met douche en toilet. Alle kamers hebben een tuinbadkamer met een douche en
zijn voorzien van een terras/balkon met zitje. De kamers met koffie- en theefaciliteiten
worden omgeven door tuinen.
BIJZONDERHEDEN: Dit design boutique-hotel is een waar idyllisch paradijs. Vanaf het

FACILITEITEN:
Hotel: Er is een restaurant, bar, 24h receptie, zwembad, restaurant/bar direct aan strand,
wasserijservice, telefoon, kluis (receptie), wifi. Gratis privéparkeren voor motorfietsen.
Kamers: aantal: 19 kamers met een balkon met uitzicht op de tuin of de zee.
• Standaard: Eenvoudig ingerichte kamer zonder AC; 2 verdiepingen. Begane grond
woonkamer met hangmat en daybed. 1ste verdieping slaapkamer met Queen size bed en
klamboe. Zeer eenvoudige badkamer met douche met koud water en toilet. De kamers in
het Sunrise hebben een woonruimte met een bamboe-bedbank en hangmatten voor een
ontspannen dag. Sommige kamers zijn voorzien van airconditioning. • Superior: groter
en iets luxer ingericht. AC en koelkast op kamer; badkamer met koud en warm water. •
Deluxe: deze nieuwe kamers zijn luxer ingericht en beschikken allen over AC, koelkast en
badkamer met bad (warm en koud water).
BIJZONDERHEDEN: In dit hotel geen tv op kamers. Eenvoudig hotel op het rustige eiland
Gili Air. Speciaal voor de gasten organiseert het resort rondritten over het eiland in traditionele paardenkoetsjes. Zo ook snorkel- en duikactiviteiten, waaronder een cursus om het
PADI Open Water Certificaat te behalen.Het restaurant serveert een verscheidenheid aan
Aziatische, westerse en regionale gerechten.

17 DAGEN V.A.

E 1030,00
2 PK

GILI AIR: HOTEL SUNRISE
LIGGING: Het Sunrise Resort wordt omgeven door de natuur en tropische tuinen. Het
ligt op 15 minuten lopen van de haven van Gili Air. U rijdt in 5 minuten naar de Pemenang-markt. Aan zee.

17 DAGEN V.A.

E 1221,00
3 PK

GILI MENO: SERI RESORT GILI MENO
LIGGING: Het Seri Resort Gili Meno ligt direct aan het witte zandstrand van het tropische
eiland Gili Meno. Op ongeveer 15 minuten varen vanaf het naburige eiland Gili Trawangan.
Binnen 2,5 uur bent u met de boot in de haven van Padang Bai in Bali. Vanaf het Seri
Resort Gili Meno gaat u met de boot verder in ongeveer 20 minuten naar de haven van
Bangsal en vanaf daar nog 2 uur rijden naar de internationale luchthaven Lombok Praya.
FACILITEITEN:
Hotel: Een geweldige en huiselijke accommodatie aan het strand, met een buitenzwembad en gratis WiFi in alle ruimtes van het resort. Verder watersportfaciliteiten, een
gemeenschappelijke lounge en een excursiebalie. Vele activiteiten zijn mogelijk, waaronder fietsen, paardrijden en vissen. Het personeel bij de receptie staat van 07:00 tot 23:00
uur voor u klaar en helpt met het regelen van massages of yogasessies.
Kamers: Aantal ??. Alle moderne en gezellige bungalows hebben een flatscreen-tv
met kabelzenders, dvd-speler, AC, kledingkast, zithoek en minibar. Telefoon, koelkast,
kluisje, koffie- en theefaciliteiten. Eigen “open air” badkamer met douche en toilet en
gratis toiletartikelen. U kunt vanaf het terras genieten van uitzicht op zee of de tuin.
BIJZONDERHEDEN: Voor het diner kunt u naar het eigen Seri Restaurant, waar een
scala aan heerlijke Indonesische en westerse gerechten geserveerd wordt.

INBEGREPEN PAKKET 17 DAGEN:

NIET INBEGREPEN PAKKET 17 DAGEN:

• Intercontinentaal retour ticket Denpasar

• Reserveringskosten (éénmalig) € 25,-

• 14 nachten hotel (op basis van logies/ontbijt)

• Calamiteitenfonds (éénmalig) € 2,50

• Transfer van en naar de luchthaven (bulk)

• Privé transfer ad. € 25,- p.p. retour

• Luchthavenbelasting Schiphol

• Fooien en uitgaven van persoonlijke aard

• Veiligheidstoeslag Schiphol

• Diverse verzekeringen

• Brandstoftoeslag luchtvaartmaatschappij
• Vertrekbelasting uit Indonesië
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