Tuban

Tuban ligt in het verlengde van het zuidelijke deel van Kuta, maar niet midden in het drukke toeristische gedeelte. Er is wel een strand aanwezig, de
meeste mensen komen hier echter niet voor de stranden, maar voor de vele activiteiten. Tuban is favoriet bij families die dicht bij de gezellige drukte
willen verblijven, maar zich toch kunnen terugtrekken in de rust en de stilte van hun hotel. Indien u de weg naar beneden neemt dan kunt u het Waterbom
Park, de Discovery mall, en de vele markten (inclusief de bekende verkopers) bezoeken.
Door de centrale ligging ten opzichte van de populaire toeristische bestemmingen in Bali zult u zich niet snel vervelen. Er zijn genoeg activiteiten voor de
kinderen aanwezig. (bv. het Waterbom Park). Alle attracties van Kuta, Legian en Seminyak zijn ook niet ver weg. U kunt uw hart ophalen met de vele
winkels, de eetgelegenheden en de spa mogelijkheden. Vanuit Tuban zijn er ook genoeg dagexcursies te boeken naar andere delen van Bali. U zou er ook
voor kunnen kiezen om uw verblijf in Tuban te combineren met een andere locatie.

Ligging
Bali Rani Hotel ligt in de buurt van het strand in Kuta, dicht bij Winkelcentrum Discovery, Tuban Beach en Segara Beach. In de buurt liggen ook Kuta
Beach en Waterbom Park.
Accommodatievoorzieningen
Bali Rani Hotel heeft een buitenzwembad, een kinderzwembad en gratis fietsen. WiFi is gratis beschikbaar in gemeenschappelijke ruimtes. Dit hotel in
Tuban/Kuta heeft een restaurant, een koffiebar/café en een poolbar. Op verzoek biedt het personeel een conciërgeservice en hulp bij
excursies/tickets aan. Extra voorzieningen zijn onder meer een spa, meertalig personeel en een 24-uurs roomservice. Gasten kunnen gratis gebruikmaken
van een shuttleservice van/naar de luchthaven (op beperkte tijden). Er zijn een beperkt aantal gratis parkeerplaatsen.
Kamervoorzieningen
Elke kamer heeft een balkon of terras. Bali Rani Hotel heeft 104 kamers met airconditioning die zijn voorzien van een (laptop)kluis en een minibar. Gasten
hebben gratis WiFi op de kamer. Elke 32-inch led-televisie heeft premium kabelzenders. Elke kamer beschikt over een bureau en een telefoon. Elke
badkamer is voorzien van een douche, een föhn, pantoffels en gratis toiletartikelen. Elke kamer is voorzien van een koelkast en een
koffiezetapparaat/waterkoker. Bovendien wordt dagelijks een schoonmaakservice aangeboden. Op verzoek zijn voorzieningen zoals een
strijkplank/strijkijzer beschikbaar
.

Ligging
The Rani Hotel & Spa ligt handig vlak bij de luchthaven, in het hartje van Kuta, op loopafstand van Winkelcentrum Lippo en Tuban Beach. In de buurt
liggen ook Kuta Beach en Winkelcentrum Discovery.
Resortvoorzieningen
The Rani Hotel & Spa heeft een volledig uitgeruste spa, een buitenzwembad en een kinderzwembad. WiFi is gratis beschikbaar in gemeenschappelijke
ruimtes. Dit ontspannende resort biedt diverse eetgelegenheden, zoals een restaurant en een bar/lounge. Extra voorzieningen zijn onder meer een
spa, meertalig personeel en koffie in de lobby. Gasten kunnen gratis gebruikmaken van een shuttleservice van/naar de luchthaven (op beperkte tijden). Er
zijn een beperkt aantal gratis parkeerplaatsen.
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Vervolg The Rani:
Kamervoorzieningen
Elke kamer heeft een gemeubileerd balkon of terras. The Rani Hotel & Spa heeft 55 kamers met airconditioning die zijn voorzien van een
(laptop)kluis en een minibar. Gasten hebben gratis WiFi op de kamer. Elke 32-inch flatscreentelevisie heeft premium kabelzenders. Elke kamer beschikt
over een bureau en een telefoon. Elke badkamer is voorzien van een bad/douchecombinatie, een föhn, pantoffels en gratis toiletartikelen. Elke kamer is
voorzien van een koelkast, een koffiezetapparaat/waterkoker en gratis mineraalwater. Bovendien wordt dagelijks een schoonmaakservice aangeboden.
Op verzoek zijn voorzieningen zoals een strijkplank/strijkijzer beschikbaar.

Ligging
Risata Bali Resort and Spa ligt heel handig vlak bij de luchthaven in Kuta, dicht bij Winkelcentrum Lippo, BIMC-ziekenhuis en Honorair consulaat van
Maleisië. In de buurt liggen ook Tuban Beach en Kuta Beach.
Resortvoorzieningen
Risata Bali Resort and Spa heeft een buitenzwembad, een healthclub en een sauna. In gemeenschappelijke ruimtes is WiFi gratis beschikbaar, terwijl de
accommodatie over een computerstation beschikt. De zakelijke voorzieningen zijn onder andere een businesscentrum en een vergaderruimte. Dit
ontspannende resort biedt diverse eetgelegenheden, zoals een restaurant, een poolbar en een bar/lounge. Op verzoek biedt het personeel hulp bij
excursies/tickets en huwelijksarrangementen aan. Extra voorzieningen zijn onder andere een kinderzwembad, een spa en een bibliotheek. Gasten kunnen
tegen betaling gebruikmaken van een shuttleservice van/naar de luchthaven (op verzoek). Dit is een rookvrije accommodatie.
Kamervoorzieningen
Risata Bali Resort and Spa heeft 139 kamers met airconditioning die zijn voorzien van een minibar en een kluis. Gasten hebben gratis WiFi op de kamer.
Elke kamer heeft een flatscreentelevisie met satellietzenders. Elke kamer is voorzien van een koelkast en een koffiezetapparaat/waterkoker. Extra
voorzieningen zijn onder andere een gratis krant en een föhn.

Ligging
Rama Beach Resort and Villas ligt heel handig vlak bij de luchthaven in Kuta, dicht bij Segara Beach, BIMC-ziekenhuis en Honorair consulaat van Maleisië.
In de buurt vind je ook Winkelcentrum Lippo en Tuban Beach.
Accommodatievoorzieningen
Rama Beach Resort and Villas heeft een volledig uitgeruste spa, een buitenzwembad en een kinderzwembad. WiFi is gratis beschikbaar in
gemeenschappelijke ruimtes. De zakelijke voorzieningen bij deze 4-sterrenaccommodatie zijn onder andere een businesscentrum en een vergaderruimte.
Dit ontspannende hotel heeft een restaurant en een bar/lounge. Gasten krijgen gratis ontbijt. Extra voorzieningen zijn onder andere een dakterras, een
spa en een bibliotheek.
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Vervolg Rama Beach Resort:
Kamervoorzieningen
Elke kamer heeft een balkon. Rama Beach Resort and Villas heeft 102 kamers met airconditioning die zijn voorzien van een minibar en een
koffiezetapparaat/waterkoker. WiFi is gratis beschikbaar. Elke kamer beschikt over een kluis en een telefoon. Elke badkamer is voorzien van een
bad/douchecombinatie en een föhn.

Ligging
Bali Garden Beach Resort ligt aan het strand in Kuta, dicht bij Waterbom Park, Kuta Beach en Tuban Beach. Andere bezienswaardigheden in de buurt van
dit hotel zijn Kuta Theater en Winkelcentrum Discovery.
Accommodatievoorzieningen
Bali Garden Beach Resort heeft 3 buitenzwembaden en een kinderzwembad. Tegen betaling kan je in gemeenschappelijke ruimtes gebruikmaken van WiFi,
terwijl de accommodatie over een computerstation beschikt. De zakelijke voorzieningen bij deze 4-sterrenaccommodatie zijn onder andere een
businesscentrum en een vergaderruimte. Dit aan het strand gelegen hotel biedt diverse eetgelegenheden, zoals een koffiebar/café, een bar/lounge en een
swim-up bar. Op verzoek biedt het personeel hulp bij excursies/tickets en huwelijksarrangementen aan. Extra voorzieningen zijn onder andere een
dakterras, een spa en een cadeaushop of kiosk. Gasten kunnen tegen betaling gebruikmaken van een shuttleservice van/naar de luchthaven (op
verzoek) en een lokale shuttleservice. De volledige renovatie van deze accommodatie werd in 2011 voltooid.
Kamervoorzieningen
Elke kamer heeft een balkon. Bali Garden Beach Resort heeft 179 kamers met airconditioning die zijn voorzien van een minibar en een kluis. WiFi is tegen
betaling beschikbaar. Elke televisie heeft kabelzenders. Bovendien kun je op verzoek gebruikmaken van massagebehandelingen op de kamer en een
strijkplank/strijkijzer.

Ligging
Bali Dynasty Resort in Kuta biedt rechtstreeks toegang tot het strand en ligt op enkele minuten lopen van Tuban Beach, Winkelcentrum
Discovery en Waterbom Park. Honorair consulaat van Maleisië en Honorair consulaat van Nederland liggen in de buurt.
Resortvoorzieningen
Kom helemaal tot rust op het private zandstrand dat op 40 meter afstand ligt. Lekker een dagje luieren op het strand met parasols en ligstoelen. In Bali
Dynasty Resort kan je lekker afkoelen in een van de 3 buitenzwembaden of je zalig laten verwennen in de volledig uitgeruste spa.
Dit resort heeft 5 restaurants. Daarnaast vind je er ook een koffiebar/café. In gemeenschappelijke ruimtes is WiFi gratis beschikbaar, terwijl de
accommodatie over een computerstation beschikt. Andere voorzieningen in dit resort met 4 sterren zijn onder andere een gratis waterpark, een gratis
kinderclub en een kinderzwembad. De accommodatie heeft een gratis valet parkeerservice en parkeerplaatsen.
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Vervolg Bali Dynasty Resort:
Kamervoorzieningen
Elke kamer heeft een gemeubileerd balkon of terras. Bali Dynasty Resort heeft 313 kamers met airconditioning die zijn voorzien vaneen minibar en een
kluis. Elke kamer heeft een lcd-televisie met kabelzenders en een dvd-speler. Elke badkamer is voorzien van badjassen, een föhn, pantoffels en gratis
toiletartikelen. Elke kamer is voorzien van een koffiezetapparaat/waterkoker en gratis mineraalwater. Een schoonmaakservice is dagelijks beschikbaar. De
renovatie van alle kamers werd in mei 2012 voltooid.

Ligging
Ramada Bintang Bali Resort ligt aan een privéstrand in Kuta, dicht bij Tuban Beach, Segara Beach en Kuta Beach. In de buurt vind je ook Winkelcentrum
Lippo en Winkelcentrum Discovery.
Resortvoorzieningen
Luier de hele dag lekker in je ligstoel op het strand en werk aan je kleurtje of relax in de schaduw met parasols. Verwen jezelf met een behandeling in
de volledig uitgeruste spa van Ramada Bintang Bali Resort en geniet van een buitenzwembad en een kinderclub.
In alle gemeenschappelijke ruimtes kan je tegen betaling WiFi gebruiken. Andere voorzieningen in dit resort met 4 sterren zijn onder andere een
healthclub, een spabad en een sauna. Gasten kunnen gratis ter plaatse valet parkeren.
Kamervoorzieningen
Elke kamer heeft een balkon. Ramada Bintang Bali Resort heeft 402 kamers met een kluis en een koffiezetapparaat/waterkoker. WiFi is tegen betaling
beschikbaar. Elke 42-inch lcd-televisie heeftkabelzenders. Elke badkamer is voorzien van een bad/douchecombinatie en een föhn. Elke kamer heeft een
koelkast en gratis mineraalwater.

Ligging
Discovery Kartika Plaza Hotel ligt aan het strand in Kuta, dicht bij Winkelcentrum Discovery, Tuban Beach en Segara Beach. In de buurt vind je ook Kuta
Beach en Waterbom Park.
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Vervolg Discovery Kartika Plaza:
Resortvoorzieningen
Na een dag op het strand kan je in Discovery Kartika Plaza Hotel van een buitenzwembad, een kinderzwembad en een healthclub genieten. Zin in een
verkoelend drankje? Ga dan naar de strandbar of een van de andere drinkgelegenheden bij dit resort, zoals een strandbar en een poolbar. Dit resort
heeft 3 restaurants. Daarnaast vind je er ook een koffiebar/café. WiFi is gratis beschikbaar in gemeenschappelijke ruimtes. Andere voorzieningen in dit
resort met 4,5 sterren zijn onder andere een spabad, een sauna en een snackbar/broodjeszaak. Parkeren is gratis.
Kamervoorzieningen
Elke kamer heeft een balkon. Discovery Kartika Plaza Hotel heeft 318 kamers met airconditioning die zijn voorzien van een minibar en een kluis. WiFi is
gratis beschikbaar. Elke 32-inch lcd-televisie heeft satellietzenders. Elke kamer is voorzien van een koelkast, een koffiezetapparaat/waterkoker en gratis
mineraalwater. Extra voorzieningen zijn onder andere een gratis krant en een föhn.

Kuta

Kuta heeft een prachtige ligging; op het zuidelijke puntje van Bali, net aan het begin van het stuk land dat de verbinding vormt tussen Bali en het
schiereiland Nusa Dua. Kuta zelf licht te midden van een schitterende natuur en omvat alles waar je voor je vakantie over wilt beschikken: luxe hotels,
cultuur, een bruisend nachtleven, witte stranden en zeer veel watersportmogelijkheden. Winkelaars kunnen ook hun hart ophalen in Kuta; op het
Kutaplein is een gigantisch winkelcentrum waar zich o.a. het Matahari warenhuis bevindt en overal in de stad zijn kleine toeristische winkeltjes waar je
fantastische cadeautjes voor thuis kunt kopen zoals handgemaakte producten, houtsnijwerk en zilver.
Daarnaast is Kuta een waar paradijs voor surfers. Zo is er Kuta Reef, een ideale plek voor surfers van alle niveaus en Ula Watu, dat iets meer naar het
zuiden ligt en met de pittige wind en hoge golven dé spot voor doorgewinterde surfers. Maar ook de omgeving van Kuta is erg mooi en biedt veel
mogelijkheden voor onvergetelijke excursies. Er is veel bos en groen zoals bijvoorbeeld het Sangeh apenbos waar je apen kunt spotten en de Pura Bukit
Sari tempel kunt bezoeken. De kleine 17e eeuwse tempel ligt midden in de jungle en is volledig door de apen overgenomen. En niet ver van Kuta ligt de
Tanah Lot. De belangrijkste zeetempel van Bali. Tanah Lot is imposant gelegen op een rots voor de kust, het is een stenen tempel omringd door een
diepblauwe zee en is vooral in de namiddag erg mooi om te zien!

Ligging
Deze villa ligt aan de Strip in Kuta en is een gezinsvriendelijke accommodatie vlak bij Kendra-galerij, Beachwalk en Padang Padang Beach. In de buurt vind
je ook Kuta Beach en Monument ter nagedachtenis van de Bali-aanslagen.
Accommodatievoorzieningen
Wina Holiday Villa heeft 2 buitenzwembaden en een kinderzwembad. WiFi is gratis beschikbaar in gemeenschappelijke ruimtes. Deze villa met 3 sterren
beschikt over zakelijke voorzieningen zoals een businesscentrum en een vergaderruimte. Deze ontspannende villa heeft een restaurant, een
koffiebar/café en een bar/lounge. Extra voorzieningen zijn onder andere een dakterras, een spa en een bibliotheek. Gasten kunnen tegen betaling
gebruikmaken van een shuttleservice van/naar de luchthaven (op verzoek).
Kamervoorzieningen
Elke kamer heeft een gemeubileerd balkon of terras. Wina Holiday Villa heeft 184 kamers met airconditioning die zijn voorzien van een
(laptop)kluis en een minibar. Gasten hebben gratis WiFi op de kamer. Elke televisie heeft kabelzenders. Elke kamer beschikt over een bureau en een
telefoon. Elke badkamer is uitgerust met een bad/douchecombinatie met een diep bad, een bidet en gratis toiletartikelen. Elke kamer is voorzien van een
koffiezetapparaat/waterkoker en gratis mineraalwater. Bovendien kun je op verzoek gebruikmaken van massagebehandelingen op de kamer en een föhn.
Een turndownservice wordt elke avond aangeboden en een schoonmaakservice is dagelijks mogelijk.
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Ligging
Ramayana Resort And Spa ligt in de buurt van het strand in Kuta, dicht bij Kuta-plein, Kuta Beach en Tuban Beach. In de buurt liggen ook Legian
Beach en Kunstmarkt van Kuta.
Resortvoorzieningen
Ramayana Resort And Spa heeft 2 buitenzwembaden. WiFi is gratis beschikbaar in gemeenschappelijke ruimtes. Dit romantische resort biedt diverse
eetgelegenheden, zoals een restaurant, een poolbar en een bar/lounge. Op verzoek biedt het personeel hulp bij
excursies/tickets en huwelijksarrangementen aan. Extra voorzieningen zijn onder andere een spa, een arcade en meertalig personeel.
Kamervoorzieningen
Ramayana Resort And Spa heeft 206 kamers met airconditioning die zijn voorzien van een minibar en een kluis. Alle bedden hebben een Select Comfortmatras. WiFi is gratis beschikbaar. Elke 42-inch led-televisie heeft satellietzenders en een dvd-speler. Elke kamer beschikt over een bureau en een
telefoon. Elke badkamer is uitgerust met een bad/douchecombinatie meteen diep bad. Daarnaast heeft elke badkamer ook badjassen, een
föhn en pantoffels. Elke kamer is voorzien van een koffiezetapparaat/waterkoker en gratis mineraalwater. Een schoonmaakservice is dagelijks beschikbaar.

Ligging
Mercure Kuta Bali ligt in Kuta. Dit hotel is een gezinsvriendelijke accommodatie in de buurt van Kuta Beach, Waterbom Park en Kuta-plein. In de buurt
vind je ook Kunstmarkt van Kuta en Beachwalk.
Accommodatievoorzieningen
Mercure Kuta Bali heeft een buitenzwembad en een spabad. WiFi is gratis beschikbaar in gemeenschappelijke ruimtes. De zakelijke voorzieningen bij deze
3,5-sterrenaccommodatie zijn onder andere een businesscentrum en een vergaderruimte. Dit gezinsvriendelijke hotel heeft 2 bars/lounges, een
restaurant en een poolbar. Op verzoek biedt het personeel een conciërgeservice en hulp bij excursies/tickets aan. Extra voorzieningen zijn onder meer een
dakterras, een cadeaushop of kiosk en een wasserij. Gasten kunnen tegen betaling gebruikmaken van een lokale shuttleservice en een shuttleservice
van/naar de luchthaven.
Kamervoorzieningen
Mercure Kuta Bali heeft 130 kamers met airconditioning die zijn voorzien van een minibar en gratis mineraalwater. Elke televisie heeft premium
kabelzenders.
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Ligging
The Kuta Beach Heritage Hotel Bali - Managed By Accor ligt heel handig vlak bij de luchthaven in Kuta, dicht bij Kuta Beach, Honorair consulaat van
Maleisië en Honorair consulaat van Nederland. Andere bezienswaardigheden in de buurt van dit resort zijn Tuban Beach en Legian Beach.
Resortvoorzieningen
The Kuta Beach Heritage Hotel Bali - Managed By Accor heefteen buitenzwembad en een fitnessruimte. WiFi is gratis beschikbaar in gemeenschappelijke
ruimtes. Dit resort met 4 sterren beschikt over zakelijke voorzieningen zoals een businesscentrum en een vergaderruimte. Dit aan het strand gelegen
resort heeft een restaurant. Op verzoek biedt het personeel een conciërgeservice en hulp bij excursies/tickets aan. Extra voorzieningen zijn onder
meer een dakterras, een 24-uurs roomservice en een stomerij/wasserijservice. Gasten kunnen tegen betaling gebruikmaken van een shuttleservice
van/naar de luchthaven (24 uur lang). Dit is een rookvrije accommodatie.
Kamervoorzieningen
The Kuta Beach Heritage Hotel Bali - Managed By Accor heeft 168 kamers met airconditioning die zijn voorzien van een minibar en een kluis. Gasten
hebben gratis WiFi op de kamer. Elke kamer heeft een flatscreentelevisie. Elke badkamer heeft een douche met een regendouche en pantoffels.

Ligging
The Pullman Bali Legian Nirwana ligt aan het strand in Legian, dicht bij Padang Padang Beach, Kuta Beach en Legian Beach. Andere bezienswaardigheden
in de buurt van het luxe resort zijn Tuban Beach en Honorair consulaat van Maleisië.
Resortvoorzieningen
Pullman Bali Legian Nirwana heeft 2 buitenzwembaden en een fitnessruimte. WiFi is gratis beschikbaar in gemeenschappelijke ruimtes. De accommodatie
beschikt over een 24-uurs businesscentrum. Dit resort heeft 3 restaurants. Daarnaast heb je ook 2 poolbars en 3 bars/lounges. Extra voorzieningen zijn
onder meer een spa, meertalig personeel en een tuin. Valetparkeren is gratis.
Kamervoorzieningen
Elke kamer heeft een balkon. Bij Pullman Bali Legian Nirwana zijn kamers voorzien van onder andere een minibar en een kluis. Gasten hebben gratis
WiFi op de kamer. Elke televisie heeft kabelzenders. Elke badkamer is voorzien van een aparte badkuip en douche, badjassen, een föhn en pantoffels.
Bovendien wordt dagelijks een schoonmaakservice aangeboden. Op verzoek zijn voorzieningen zoals een strijkplank/strijkijzer beschikbaar.
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Ligging
Hard Rock Hotel Bali ligt in de buurt van het strand in Kuta, dicht bij Kuta Beach, Tuban Beach en Legian Beach. In de buurt vind je ook Waterbom
Park en Kuta-plein.
Accommodatievoorzieningen
Hard Rock Hotel Bali heeft een gratis waterpark, 2 buitenzwembaden, een healthclub en een waterglijbaan. De zakelijke voorzieningen bij deze 4sterrenaccommodatie zijn onder andere een businesscentrum en een vergaderruimte. Dit gezinsvriendelijke hotel biedt diverse eetgelegenheden, zoals
een restaurant, een poolbar en een bar/lounge. Extra voorzieningen zijn onder andere een kinderzwembad, een turks stoombad en een sauna. Gasten
kunnen tegen betaling gebruikmaken van een shuttleservice van/naar de luchthaven (24 uur lang).
Kamervoorzieningen
Hard Rock Hotel Bali heeft 418 kamers met airconditioning die zijn voorzien van een minibar en een kluis. Gasten hebben gratis WiFi op de kamer. Elke
televisie heeft satellietzenders. Elke badkamer is voorzien van een bad/douchecombinatie, badjassen, een föhn en gratis toiletartikelen. Elke kamer heeft
een koffiezetapparaat/waterkoker en gratis mineraalwater. Bovendien wordt dagelijks een schoonmaakservice aangeboden. Op verzoek zijn
voorzieningen zoals een strijkplank/strijkijzer beschikbaar. De renovatie van alle kamers werd in maart 2012 voltooid.

Legian
Legian is een kleine badplaats ca. 11km ten zuidwesten van Denpasar, ca. 4km ten noorden van Kuta en ca. 2km ten zuiden van Seminyak. Legian Beach is
na Kuta de populairste vakantiebestemming op Bali. Legian staat met name bekend vanwege het mooie en rustige strand. Net zoals Kuta dat Kuta Beach
heeft, Legian heeft ook Legian Beach, die is gelegen tussen Kuta Beach en Seminyak strand. Hoewel het strand in Legian niet zo populair is als Kuta Beach,
is de betovering van het Legian Beach is niet erg verschillend van Kuta Beach. Sommige activiteiten die kunnen worden gedaan in het Legian Beach zijn
zonnebaden op het strand, zwemmen, surfen en kijken naar de prachtige zonsondergang.
Legian heeft veel gezellige winkeltjes en kraampjes waar je van alles kunt kopen van surfbenodigdheden tot Balinese kunst. Ook zijn er 2 markten. Op de
markt dicht bij het strand vind je traditionele handwerken en veel souvenirs en op de andere markt verkoopt men verse etenswaren. Aangezien deze
versmarkt al vroeg in de ochtend begint is het raadzaam om daar vroeg naar toe te gaan. Meestal beginnen de markten rond 6 uur in de ochtend.
Het uitgaansleven is goed met genoeg restaurants, bars en clubs. Er zijn veel restaurants en eetkraampjes in Legian en bijna alle keukens zijn
vertegenwoordigd. Bijvoorbeeld de Indonesische, Westerse en Thaise keuken. Bij de eetkraampjes op het strand kun je voor weinig geld zeer goede
maaltijden bestellen. Bijvoorbeeld nasi goreng, mie goreng en bakso (pittige soep met gehaktballetjes)
In de omgeving zijn voldoende bezienswaardigheden die zeer geschikt zijn om een dag of een dagdeel naartoe te gaan. Zo kan je vanuit Legian
bijvoorbeeld naar Pura Petitenget gaan of een dag winkelen in de hoofdstad.
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Ligging
Samsara Inn ligt in de buurt van het strand in Kuta, dicht bij Monument ter nagedachtenis van de Bali-aanslagen, Kuta Beach en Tuban Beach. In de buurt
liggen ook Legian Beach en Kuta-plein.
Accommodatievoorzieningen
Samsara Inn heeft een volledig uitgeruste spa en een buitenzwembad. WiFi is gratis beschikbaar in gemeenschappelijke ruimtes. Dit hotel in Kuta biedt
diverse eetgelegenheden, zoals een restaurant, een koffiebar/café en een bar/lounge. Extra voorzieningen zijn onder meerhulp bij excursies/tickets, een
stomerij/wasserijservice en parasols voor strand/zwembad. Gasten kunnen tegen betaling gebruikmaken vaneen shuttleservice vanaf de luchthaven (op
verzoek). Dit is een rookvrije accommodatie.
Kamervoorzieningen
Elke kamer heeft een balkon. Samsara Inn heeft 44 kamers met airconditioning die zijn voorzien van een kluis en een plafondventilator. WiFi is tegen
betaling beschikbaar. Elke kamer heeft een lcd-televisie met satellietzenders. Bovendien kun je op verzoek gebruikmaken vaneen föhn en een
strijkplank/strijkijzer. Een schoonmaakservice is dagelijks beschikbaar.

Ligging
The Jayakarta Bali ligt heel handig vlak bij de luchthaven in Legian, dicht bij Legian Beach, Honorair consulaat van Braziliëen Honorair consulaat van
Maleisië. In de buurt liggen ook Kuta Beach en Seminyak-plein.
Accommodatievoorzieningen
The Jayakarta Bali heeft een buitenzwembad, een healthclub en een sauna. WiFi is gratis beschikbaar in gemeenschappelijke ruimtes. Dit hotel met 3,5
sterren beschikt over zakelijke voorzieningen zoals een businesscentrum, een vergaderruimte en een limousine- of autoservice. Dit hotel in Legian
heeft een restaurant, een poolbar en een bar/lounge. Extra voorzieningen zijn onder andere een kinderzwembad, een dakterras en een spa. Gasten
kunnen gratis gebruikmaken van een shuttleservice naar de luchthaven (op verzoek).
Kamervoorzieningen
Elke kamer heeft een balkon. The Jayakarta Bali heeft 278 kamers met airconditioning die zijn voorzien van een minibar en een kluis. Elke televisie
heeft satellietzenders. Alle kamers beschikken over een bureau en een gratis krant met gratis lokale gesprekken (hiervoor kunnen beperkingen gelden).
Elke badkamer is voorzien van een bad/douchecombinatie, pantoffels en gratis toiletartikelen. Bovendien kun je op verzoek gebruikmaken
van massagebehandelingen op de kamer en een föhn. Een schoonmaakservice is dagelijks beschikbaar.
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Ligging
Dit hotel ligt aan het strand in Legian, vlak bij de oceaan.
Padang Padang Beach (0,2 km) • Legian Beach (0,9 km) • Kuta Beach (1,6 km) • Tuban Beach (2,8 km) • Seminyak-plein (2,9 km)
Accommodatievoorzieningen
Profiteer bij Legian Beach Hotel van het plaatselijke strand of ontspan aan een van de 2 buitenzwembaden van dit hotel.
Kamervoorzieningen
Naast gratis WiFi en airconditioning beschikken alle kamers over een dvd-speler, een kluis en een minibar.

Ligging
Bali Mandira Beach Resort & Spa ligt in Legian. dit resort is een gezinsvriendelijke accommodatie in de buurt van Padang Padang Beach, Legian
Beach en Kendra-galerij. In de buurt vind je ook AJ Hackett Kuta Bali en Waterbom Park.
Resortvoorzieningen
Bali Mandira Beach Resort & Spa heeft een volledig uitgeruste spa, een buitenzwembad en een healthclub. WiFi is gratis beschikbaar in
gemeenschappelijke ruimtes. Dit resort met 4 sterren beschikt over zakelijke voorzieningen zoals vergaderruimtes en een vergaderruimte. Dit resort
heeft 2 restaurants. Daarnaast heb je ook een poolbar en een bar/lounge. Extra voorzieningen zijn onder andere een spabad, een bibliotheek en een
cadeaushop of kiosk. Dit is een rookvrije accommodatie.
Kamervoorzieningen
Bali Mandira Beach Resort & Spa heeft 191 kamers met airconditioning die zijn voorzien van een minibar en een kluis. Gasten hebben gratis WiFi op de
kamer. Elke kamer heeft een lcd-televisie met premium satellietzenders. Elke kamer beschikt over een gratis krant en een telefoon. Extra voorzieningen
zijn onder andere een koffiezetapparaat/waterkoker en een föhn.
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Ligging
Padma Resort Bali At Legian ligt aan het strand in Legian, dicht bij Honorair consulaat van Brazilië, Padang Beach en Legian Beach. Andere
bezienswaardigheden in de buurt van het luxe hotel zijn Kuta Beach en Seminyak-plein.
Accommodatievoorzieningen
Padma Resort Bali At Legian heeft een volledig uitgeruste spa, een buitenzwembad en een healthclub. WiFi is gratis beschikbaar in gemeenschappelijke
ruimtes. De zakelijke voorzieningen bij deze 5-sterrenaccommodatie zijn onder andere een businesscentrum en een vergaderruimte. Dit aan het strand
gelegen hotel biedt diverse eetgelegenheden, zoals een koffiebar/café, een poolbar en een bar/lounge. Op verzoek biedt het personeel een
conciërgeservice, hulp bij excursies/tickets en huwelijksarrangementen aan. Extra voorzieningen zijn onder andere een kinderzwembad, een
dakterras en een kinderclub. Gasten kunnen tegen betaling gebruikmaken van een shuttleservice van/naar de luchthaven (op verzoek). Parkeren is gratis.
Kamervoorzieningen
Elke kamer heeft een balkon. Padma Resort Bali At Legian heeft 409 kamers met airconditioning die zijn voorzien van een minibar en een kluis. Gratis WiFi
en kabelinternet is beschikbaar. Elke televisie heeft premium satellietzenders en een dvd-speler. Elke badkamer is voorzien van een
bad/douchecombinatie, een föhn, pantoffels en gratis toiletartikelen. Elke kamer heeft een koffiezetapparaat/waterkoker en gratis mineraalwater. Een
turndownservice wordt elke avond aangeboden en een schoonmaakservice is dagelijks mogelijk.

Seminyak
De wijk Seminyak ligt ten noorden van Legian, aan de zuidwestkust van Bali.
Het gebied rond Seminyak bestond tot voor kort voornamelijk uit rijstvelden. Hotels en restaurants waren in geen velden of wegen te bekennen.
Nu is het echter ‘the place to be’ op Bali. Seminyak is misschien wel het meest trendy gedeelte van Zuid-Bali. Hier vind je meer kwaliteit en enkele van de
beste bars van Bali en hier komen nog bijna wekelijks nieuwe clubs en restaurants bij. Ook vind je hier een aantal creatieve modewinkels.
U vindt hier uitstekende hotels, stijlvolle restaurants aan het strand, trendy cocktailbars, nachtclubs en aantrekkelijke winkels. Verwacht wel dat de prijzen
hier een beetje hoger liggen dan in Kuta, maar hiervoor krijg je wel een rustiger strand. ‘s Avonds zijn er een aantal uitgaansgelegenheden aan het strand
met een levendige sfeer.
Het strand is net zo mooi als dat van Kuta, maar een stuk rustiger. Seminyak beschikt over brede, rustige zandstranden. Vanwege de vulkanen op het
eiland is het zand niet wit. De zee kan zeer ruw zijn.
De beroemde tempel Tanah Lot bevindt zich op 18 kilometer ten noorden van Seminyak. Een makkelijke en leuke manier om uzelf te verplaatsen hier is te
voet. Zo kunt u in alle rust de omgeving verkennen. In Seminyak vindt u een flink aantal winkels met meubilair, kunst en prachtig handgemaakte souvenirs.
Daarnaast zijn er vele kleding en souvenir winkels.
Er verschijnen steeds meer restaurant in deze wijk. U vindt hier goedkope warungs met lokale gerechten maar ook uitstekende luxe restaurants met
internationale keukens. Aan Jalan Dhyana Pura vindt u de meest trendy restaurants en bars. Uiteraard beschikken ook de hotels over goede restaurants.
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Ligging
Bali Agung Village ligt heel handig vlak bij de luchthaven inSeminyak, dicht bij Seminyak Beach, Honorair consulaat van Brazilië en Honorair consulaat van
Maleisië. In de buurt liggen ook Seminyak-plein en Legian Beach.
Accommodatievoorzieningen
Dit hotel in Seminyak heeft een restaurant en een bar/lounge. WiFi is gratis beschikbaar in gemeenschappelijke ruimtes. De accommodatie beschikt
over een 24-uurs businesscentrum. Extra voorzieningen zijn onder andere een buitenzwembad, een terras en een bibliotheek. Gasten kunnen gratis
gebruikmaken van een shuttleservice vanaf de luchthaven (op beperkte tijden) en een lokale shuttleservice binnen een radius van 5 km. Gasten kunnen op
de locatie gratis parkeren. Dit is een rookvrije accommodatie.
Kamervoorzieningen
Elke kamer heeft een balkon. Bali Agung Village heeft 41 kamers met airconditioning die zijn voorzien van een minibar en een gratis krant. Gasten
hebben gratis WiFi op de kamer. Elke 32-inch lcd-televisie heeft premium kabelzenders. Alle kamers beschikken over een telefoon met gratis lokale
gesprekken(hiervoor kunnen beperkingen gelden). Elke badkamer is voorzien van een douche, pantoffels en gratis toiletartikelen. Elke kamer heeft een
koelkast en een koffiezetapparaat/waterkoker. Bovendien wordt 's avonds een turndownservice aangeboden en is een schoonmaakservice dagelijks
mogelijk. Op verzoek zijn voorzieningen zoals een föhn beschikbaar. De renovatie van alle kamers werd in december 2012 voltooid.

Ligging
Puri Saron Seminyak ligt aan het strand in Seminyak, dicht bij AJ Hackett Kuta Bali, Double Six Beach en Seminyak Beach. Andere bezienswaardigheden in
de buurt van dit hotel zijn Legian Beach en Gado Gado-strand.
Accommodatievoorzieningen
Puri Saron Seminyak heeft een buitenzwembad en een kinderzwembad. WiFi is gratis beschikbaar in gemeenschappelijke ruimtes. De zakelijke
voorzieningen bij deze 3,5-sterrenaccommodatie zijn onder andere een businesscentrum, vergaderruimtes en een vergaderruimte. Dit aan het strand
gelegen hotel heeft een bar/lounge en een swim-up bar. Op verzoek biedt het personeel hulp bij excursies/ticketsen huwelijksarrangementen aan. Extra
voorzieningen zijn onder meer een terras, een wasserij en een tuin.
Kamervoorzieningen
Puri Saron Seminyak heeft 115 kamers met airconditioning die zijn voorzien van een minibar en een kluis. WiFi is gratis beschikbaar. Elke 29-inch lcdtelevisie heeft kabelzenders. Elke kamer beschikt over een bureau en een telefoon. Elke badkamer is voorzien van badjassen, een föhn, pantoffels en gratis
toiletartikelen. Elke kamer heeft een koffiezetapparaat/waterkoker en gratis mineraalwater. Een turndownservice wordt elke avond aangeboden en
een schoonmaakservice is dagelijks mogelijk.
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Ligging
Sense Hotel Seminyak ligt in de buurt van het strand in Petitenget in Seminyak, dicht bij TAKSU Bali-galerij, Gado Gado-strand en Seminyak-plein. In de
buurt liggen ook Legian Beach en de Petitenget-tempel.
Accommodatievoorzieningen
Sense Hotel Seminyak heeft 5 spabaden en een buitenzwembad. WiFi is gratis beschikbaar in gemeenschappelijke ruimtes. Dit ontspannende hotel biedt
diverse eetgelegenheden, zoals een restaurant, een koffiebar/café en een bar/lounge. Extra voorzieningen in dit art deco hotel zijn onder andere een spa,
hulp bij excursies/tickets en een 24-uurs roomservice. Gasten kunnen gratis gebruikmaken van een lokale shuttleservice binnen een radius van 3
km. Parkeren is gratis.
Kamervoorzieningen
Sense Hotel Seminyak heeft 68 kamers met airconditioning die zijn voorzien van een minibar en een kluis. Alle bedden hebben een memoryfoammatras. WiFi is gratis beschikbaar. Elke kamer heeft een lcd-televisie met premium kabelzenders. Elke badkamer is voorzien van badjassen, een
föhn, pantoffels en gratis toiletartikelen. Elke kamer is voorzien van een koffiezetapparaat/waterkoker en gratis mineraalwater. Bovendien wordt
dagelijks een schoonmaakservice aangeboden. Op verzoek zijn voorzieningen zoals een strijkplank/strijkijzer beschikbaar.

Ligging
Pelangi Bali Hotel & Spa ligt aan het strand in Seminyak, dicht bijAJ Hackett Kuta Bali, Double Six Beach en Seminyak Beach. Andere bezienswaardigheden
in de buurt van dit hotel zijn Legian Beach en Gado Gado-strand.
Accommodatievoorzieningen
Pelangi Bali Hotel & Spa heeft een volledig uitgeruste spa, een buitenzwembad en een sauna. WiFi is gratis beschikbaar in gemeenschappelijke ruimtes. De
accommodatie beschikt overeen businesscentrum. Dit aan het strand gelegen hotel heeft een koffiebar/café, een poolbar en een bar/lounge. Extra
voorzieningen zijn onder andere een kinderzwembad, een fitnessruimte en meertalig personeel. Gasten kunnen gratis gebruik maken van vervoer
zoals een lokale shuttleservice binnen een radius van 5 km en van een shuttleservice van/naar het winkelcentrum. De accommodatie heeft een gratis
valetparkeerservice en parkeerplaatsen.
Kamervoorzieningen
Elke kamer heeft een terras. Pelangi Bali Hotel & Spa heeft 89 kamers met airconditioning die zijn voorzien van een minibar en een
koffiezetapparaat/waterkoker. WiFi is gratis beschikbaar. Elke televisie heeft kabelzenders. Elke badkamer is voorzien van een bad/douchecombinatie, een
föhn en pantoffels. Elke kamer is voorzien van een koelkast en gratis mineraalwater.
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Ligging
The Kayana Villa ligt heel handig vlak bij de luchthaven in Petitenget in Seminyak, dicht bij TAKSU Bali-galerij, Seminyak-plein en Legian Beach. In de buurt
liggen ook Petitenget-tempel en Strand van Batu Belig.
Accommodatievoorzieningen
The Kayana Villa heeft een volledig uitgeruste spa, 2 spabaden, een buitenzwembad en een turks stoombad. WiFi is gratis beschikbaar in
gemeenschappelijke ruimtes. Dit luxe hotel biedt diverse eetgelegenheden, zoals een restaurant en een bar/lounge. Op verzoek biedt het personeel een
conciërgeservice en huwelijksarrangementen aan. Extra voorzieningen zijn onder meer een spa, een wasserij en een tuin. Gasten kunnen gratis gebruik
maken van een lokale shuttleservice binnen een radius van 3 km.
Kamervoorzieningen
The Kayana Villa heeft 24 kamers met airconditioning die zijn voorzien van privézwembaden en privédompelbaden. Alle bedden hebben donzen
dekbedden en luxe beddengoed. Gasten hebben gratis WiFi op de kamer. Elke 36-inchplasmatelevisie heeft satellietzenders en een dvd-speler. Elke kamer
beschikt over een kluis en een telefoon. Elke badkamer is voorzien van een aparte badkuip en douche, een föhn en pantoffels. Elke kamer heeft een
minibar, een koffiezetapparaat/waterkoker en gratis mineraalwater. Extra voorzieningen zijn onder andere een iPod dock en een plafondventilator.
Een turndownservice wordt elke avond aangeboden en een schoonmaakservice is dagelijks mogelijk.

Bezoekadres op afspraak
Buitendams 124
3371 BN Hardinxveld-Giessendam
0184 - 785 763 / 0184 - 767030
tickets@haylietravel.nl
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