
BALI i oktober 2023

ULF ferie er formidler for Bravo Tours. Bravo Tours er teknisk udbyder. 
Bravo Tours CVR. nr.: 41762019, medlem af rejsegarantifonden nr. 3320 

 

Når drømmen
bliver til

virkelighed...

Fly København – Denpasar lufthavn tur/retur
Transport mellem lufthavn og hoteller
6 nætter på The Alantara Sanur
6 nætter på Courtyard by Marriott Nusa Dua Resort
3 udflugter ifølge programmet
Hotelophold med halvpension
Deltagelse af ULF Feries frivillige
Engelsktalende rejseledere

 INKLUDERET I PRISEN

TILMELDING OG BETALING

Depositum på 8.000 kr. betales ved tilmelding 
(Husk tilmeldingsskema online eller på papir)

Restbeløb ved dobbeltværelse: 23.900 kr. 
Restbeløb ved eneværelse: 25.400 kr. 
Restbeløb betales senest d. 1. maj 2023
Kontonummer til betaling: Reg. nr.: 7562 Konto nr.: 1118274 
Tekst på overførslen: dit navn/Bali

Obs: På denne rejse, skal du være 100% mobil, rejsen
er ikke egnet til kørestolsbrugere eller rollator. Medbring
lommepenge til 1 måltid om dagen samt  drikkelse.
Husk:  Du skal have en rejseforsikring som dækker hele verden til 
denne tur. Det er ofte et tilkøb du kan gøre til din alm. rejseforsikring. 

Bestil din rejse her

 

Bali er en af de flotteste og mest gæstfrie øer i Det Indiske
Ocean. Den lille grønne ø danner rammen om en perfekt
eksotisk ferie. Du kan opleve Balis frodige natur, som byder
på grønne rismarker, hvide sandstrande, flot blåt hav med
delfiner og vulkaner. Øen byder derudover på smukke
templer, farverig balinesisk dans og billig shopping – alt
dette kombineres med en smilende og gæstfri befolkning,
som gerne giver en smagsprøve på deres lokale traditioner
og ceremonier.

Vi starter med at bo på det smukke hotel The Alantara i
Sanur, hvorfra vi besøger områdets seværdigheder og
markeder. Derefter rejser vi videre til Courtyard by Marriott
i Nusa Dua, hvor vi tilbringer den sidste uge. 
I rejsens pris er der inkluderet halvpension samt 3
udflugter. Rejsens fulde program kan ses på vores
hjemmeside. 

REJSETIDSPUNKTER OG PRISER
Afrejse: 21. oktober 2023
Hjemkomst:  4. november 2023
Pris pr. person i delt dobbeltværelse:

Tillæg for eneværelse: 1.500 kr.

OBS!: Vi anbefaler at du har en afbestillingsforsikring inden
du bestiller denne rejse, så er du dækket hvis du bliver syg
inden afrejse.

31.900,-

Rejsen er med 
Halvpension

https://www.ulf.dk/ulf-ferie-2/test-1/

