LANGKAWI
Hengästyttävän kaunis Langkawin saariryhmä tarjoaa
upeita elämyksiä luontomatkailusta nauttivalle. Saarten
siniset laguunit ovat todellisia keitaita sukellusta ja
snorklausta harrastaville.
Langkawin rento ja rauhallinen tunnelma
ihastuttaa vierailijat kiireettömyydellään. Alueen
99 saarta tarjoavat monipuolista tekemistä koko
perheelle. Golfia, uintia, retkiä luonnon
puistoihin ja merelle tai erittäin edullisia
ostosmahdollisuuksia saarten pienissä
myymälöissä. Pitkät hiekkarannat ja
saaren monimuotoinen luonto mahdol
listavat rentouttavan rantaloman
yhdistettynä aktiiviseen luonto
matkailuun.

Berjaya Langkawi Beach Resort

Upea sijainti Buray Bay -rannalla Langkawin
saaren länsirannalla. Perinteiseen malaijityyliin sisustetuissa huoneissa on mm. suihku, wc, ilmastointi, tv. Hotellissa on useita
ravintoloita, mm. kiinalainen ja japanilainen,
allasbaari, kylpylä, kuntosali, kauneushoitola,
sauna, tenniskenttä, myymälöitä.

Keskilämpötilat C°
min max
tammi 23 32
helmi
23 33
maalis 24 33
huhti
24 33
touko
24 33
kesä
25 33
heinä
25 33
elo
25 32
syys
25 32
loka
24 32
marras 24 31
joulu
23 31

Langkawi Lagoon

Loistava sijainti rannalla lähellä Langkawin kansainvälistä lentokenttää. Ranta on aallonmurtajien suojaama. Tilavissa huoneissa on ilmastointi,
satelliitti-tv, radio, puhelin, minibaari, hiustenkuivaaja. Ravintolassa on tarjolla sekä länsimainen että paikallinen menu. Upea näköala Andamaanien merelle sekä ulko- että sisäpöydistä.

BALI
Jumalten saareksi kutsuttu Bali on todellinen paratiisi
rantalomasta ja vesiurheilusta nauttiville. Saaren rehevät
metsät ja valkohiekkaiset rannat muodostavat matkallesi
näyttämön, jonka kauneus salpaa hengen yhä uudestaan.
Indonesian saariryhmässä sijaitsevalla Balilla voi
nauttia auringosta ja merestä tai tutustua paikalliseen kulttuuriin vierailemalla saaren upeissa
lukuisissa temppeleissä. Golfaajille saari
tarjoaa useita haastavia ja toinen toistaan
kauniimpia golfkenttiä. Loman kruunaa
herkullinen indonesialainen ruoka ja
paikallisten ihmisten äärimmäinen
ystävällisyys ja iloisuus.

Nusa Dua Beach Resort & Spa

Erinomainen sijainti Nusa Duan rannalla.
Hotellissa on lukuisia ravintoloita ja baareja,
kolme uima-allasta ja lasten allas vehreässä
ympäristössä. Myös kauppoja, lasten klubi, Spa,
kuntosali ja kauneushoitola. Tyylikkäät huoneet
hyvinvarusteltuja, jokaisessa ilmastointi ja oma
parveke tai terassi. Vieressä 18-reiän golfkenttä.

Keskilämpötilat C°
min max
tammi 26 32
helmi
26 32
maalis 25 32
huhti
25 34
touko
24 34
kesä
22 33
heinä
22 32
elo
23 33
syys
23 34
loka
24 35
marras 25 35
joulu
26 33

Kuta Seaview

Hyvä sijainti vastapäätä maailmankuulua Kuta Beachiä ostoskeskuksen vieressä. Vain noin 5 minuutin
ajomatkan päässä Balin lentokentältä. Huoneissa
ilmastointi, kylpyhuone/suihku, hiustenkuivain, TV,
puhelin, minibaari ja parveke tai terassi. Kodikkaassa hotellissa ravintola, baari sekä spa/hieronta-,
pesula- ja lastenhoitajapalvelut.

25

