BALİ BALAYI PAKETLERİ

Tarifeli Havayolları ile gidiş geliş uçak biletleri
5 gece seçilecek otel ve oda cinsine göre konaklama
Bali havaalanı – otel arasında transferler
TÜM VERGİLER ve SERVİS BEDELLERİ (Ek masraf yok!)
Fiyatlar iki kişilik odada KİŞİ BAŞI dır.
Otel transferleri
World Travel Service’in tüm paketlerinde transfer ücretleri fiyatlara dahildir.
Bali’ ye indiğinizde karşılanma hizmetiniz ve otel ulaşımınız için hiçbir ekstra ücret ödemezsiniz.
Vergi uygulamaları:
World Travel Service’in tüm paketlerinde vergi bedelleri fiyatlara dahildir.
Fiyat bilgileri:
Listedeki fiyatların seçilecek otel ve oda cinsi etkenlerine göre değişiklik göstermekte olduğunu
görebilirsiniz. Bu seyahat için ayırdığınız bütçe ve aradığınız otel kriterlerine göre otel ve oda cinsi
seçimi yapabilirsiniz.
Seyahat etmek istediğiniz tarih; otellerin oda cinslerinin altında belirtilen tarih aralıklarından
hangisine denk geliyor ise paket fiyatı bütçeniz karşısındaki fiyat olacaktır.
Fiyatlar ilgili havayollarının en düşük fiyat sınıfları ile planlanmıştır. Talep edeceğiniz tarihlerdeki
uçak fiyatlarına göre tarafınıza net fiyatlar ve ödeme koşulları sunulacaktır.
Dikkat: Havayolu firmaları sene içerisinde sık aralıklar ile promosyonlar uygulamakta ve
çok uygun fiyatlı bilet satışları yapmaktadır. Seyahat planınız için net fiyat ve detaylar
için mutlaka ofisimiz ile iletişime geçiniz.
Bali Adası’nda yıl genelinde meteoroloji değerleri aşağıdaki gibidir
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Grand Mirage
http://www.grandmirage.com
Tablodaki fiyatlar oda kahvaltı fiyatlardır. İki kişilik odada kişi başıdır.
05/01/2018-31/03/2018
1.250
01/04/2018-14/07/2018
1.295
15/07/2018-31/08/2018
1.325
Deluxe Garden
Room
01/09/2018-23/12/2018
1.295
24/12/2018-04/01/2019
1.425
05/01/2019-31/03/2019
1.295

USD
USD
USD
USD
USD
USD

vergiler
vergiler
vergiler
vergiler
vergiler
vergiler

dahil
dahil
dahil
dahil
dahil
dahil

Grand Mirage Resort & Thalasso Bali is a 5 Star Bali Hotel Resort with a large white sandy
beach right in front of the resort, set among beautifully landscaped tropical gardens. Rising like a
vision from the Balinese sea, it is located on the tip of Nusa Dua beach, in the village of Tanjung
Benoa, Bali’s watersport center.

Ayodya Resort
http://www.ayodyaresortbali.com/
Tablodaki fiyatlar oda kahvaltı fiyatlardır. İki kişilik odada kişi başıdır.
Deluxe Room
06/01/2018-31/03/2018
1.415 USD vergiler dahil

Ayodya Resort Bali in Nusa Dua is a place of quintessential Balinese architectural style and
elegance. Designed to resemble a Balinese water palace, the five-star resort is embellished with
stone statues, fountains, and lagoon pools that exude the exotic grandeur of the island. This
"Ramayana Epic theme" is reflected throughout the hotel's luxurious rooms, savory cuisine,
rejuvenating wellness services, and first-rate event venues.
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Intercontinental
http://www.bali.intercontinental.com/
Tablodaki fiyatlar oda kahvaltı fiyatlardır. İki kişilik odada kişi başıdır.
06/01/2018-31/03/2018
1.525
01/04/2017-30/06/2018
1.475
Singaraja Room
01/07/2018-15/09/2018
1.595
16/09/2018-23/12/2018
1.475

USD
USD
USD
USD

vergiler
vergiler
vergiler
vergiler

dahil
dahil
dahil
dahil

Intercontinental Bali Secluded within the boundaries of the exclusive neighbourhood of Jimbaran
Bay on Bali's southern coastline, InterContinental Bali Resort embraces 14 hectares of tropical
landscape. Blessed with an endless stretch of white sandy beachfront as its stunning backdrop, the
resort integrates ornamental ponds, a winding lagoon and aesthetic stonework. Suspended
between heaven and earth, this 418 luxury room resort was designed to blend modern convenience
with elements of traditional Balinese architecture. There is an obvious sensitivity towards the
surrounding environment, whilst respecting the rich culture of the island, its fine artistry and Hindu
heritage.

** %20 indirim ile hesaplanmıştır.
The Samaya Seminyak
http://www.thesamayabali.com
Tablodaki fiyatlar oda kahvaltı fiyatlardır. İki kişilik odada kişi başıdır.
04/01/2018-31/03/2018
2.050 USD vergiler dahil *
Pool Villa
The 23 Pool Villas, and 7 Royal Pavilion Villas are set on the beachside part of the property
alongside of the famous Seminyak Beach. Whilst our 22 Royal Courtyard Villasin a peaceful village
courtyard setting, favoured by many, as they are larger with quaint tropical gardens and a good
size lap pool, are just located a few minutes away by way of a golf buggy ride across the street.

*5 gece kal 4 gece öde promosyonu ile hesaplanmıştır.
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Four Seasons Jimbaran
http://www.fourseasons.com/jimbaranbay/
Tablodaki fiyatlar oda kahvaltı fiyatlardır. İki kişilik odada kişi başıdır.
06/01/2018-31/03/2018
2.345 USD vergiler dahil*
01/04/2018-07/04/2018
2.895 USD vergiler dahil**
Garden Villa
08/04/2018-14/07/2018
2.615 USD vergiler dahil**
15/07/2018-31/08/2018
2.895 USD vergiler dahil**
01/09/2018-23/12/2018
2.615 USD vergiler dahil**

Four Seasons Resort Bali at Jimbaran Bay. An expansive and elegant private Balinese villa
awaits you – with separate sleeping, bathing and living pavilions and beautiful views from your
plunge pool. An Indonesian spa. Dramatic hilltop and oceanside dining. All immersed in the
mystique of this spiritual land. Experience the diversity of Bali by pairing your visit with a stay at
Four Seasons Resort Bali at Sayan, an intimate upcountry retreat.
*5 gece kal 4 gece öde promosyonu ile hesaplanmıştır.
**%20 indirim ile hesaplanmıştır.
Arzu eden yolcularımıza Bali paketine eklenebilecek servisler
2 gece Singapur konaklaması ve servisleri:
-

2 gece Singapur da konaklama

-

Singapur havaalanı ile otel arasında gidiş geliş transferler

Royal on Queens Hotel’ de Kişi başı 215 USD
Grand Park City Hall Kişi başı 250 USD
Mandarin Oriental Hotelde Kişi başı 375 USD
Arzunuza göre otel gecelemeleri, standartları ve oda kategorileri gibi seçenekler
değiştirilebilir.
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