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pohodová
exotická
dovolenka

Ak milujete horúce slnko a radi sa
schladíte v priezračných azúrových
vodách Indického oceánu, ak si potrpíte na
úslužnosť personálu, máte radi exotické
nápoje alebo si radi pochutnáte na
špecialitách od šéfkuchára, servírovaných
v súkromí vašej vily, je pre vás ideálnym
miestom Bali, jeden z najmenších, no
zároveň najimpozantnejších ostrovov
Indonézie.
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K

u skvelej
povesti tohto miesta, nazývaného
tiež „ostrov Bohov“, prispieva
očarujúca príroda, prívetiví ľudia
a biele pláže, lemované ryžovými
poľami. Malebnú kulisu dotvárajú
rôznorodé masívy hôr a neúrodné
svahy vulkánov, na svoje si tak prídu aj milovníci tajomstiev prírody.
Neopakovateľnú atmosféru ostrova

dotvára hinduistická kultúra, úžasné miestne tance,
posvätné rituály, pamiatky
a, samozrejme, miestni
obyvatelia, ktorí sa neustále
usmievajú a niečo oslavujú. Bali, tento neskutočný
kúsok neporušenej prírody a
zachovalej kultúry v modernom svete, mnohí označujú
za najkrajšie miesto na Zemi.
Hotelový reťazec Starwood
si tu vyhliadol najkrajšie
miesta a postavil luxusné
hotely, aby sa všetky dovolenkové sny jeho hostí zmenili na skutočnosť. K takým

miestam s romantickou, pokojnou atmosférou a prekrásnou plážou
patrí aj Nusa Dua, jedna z najexkluzívnejších dovolenkových destinácií sveta.

The Laguna, a Luxury Collection Resort & Spa, Nusa Dua, Bali 5*

T

ento špičkový hotelový rezort s piesočnatými plážami a
nádherným výhľadom na nekonečný oceán, obklopený
tropickými záhradami, sa nachádza na najkrajšej pláži Bali.
Ponúka ubytovanie v 287 izbách, suitách a vilách, pričom
vily sú vybavené súkromným bazénom a ponúkajú 24-hodinový
osobný servis komorníka na najvyššej úrovni. Hostia si môžu užívať
sedem lagún a bazénov. Zrekonštruované izby a apartmány odrážajú
súčasný balinézsky štýl, jedinečné izby pri lagúne ponúkajú aj priamy prístup ku krištáľovo čistej lagúne. Hostia majú k dispozícii tri
reštaurácie s možnosťou súkromnej večere na pláži. Kto uprednostňuje aktívny relax, môže šnorchlovať pri neďalekých útesoch alebo
hrať golf, tí menej aktívni si dokonale oddýchnu na pláži s nádher-
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ným bielym pieskom, prípadne sa
môžu nechať rozmaznávať v pohodlí
kúpeľov Lagoon Spa, kde kvalifikovaní terapeuti ponúkajú množstvo
nevšedných procedúr a masáží,
pričom používajú výlučne morské
produkty značky Thalgo a miestne
prírodné produkty z ostrovov Bali
a Jáva.
uxusná Spa vila ponúka
masáže v romantickom
prostredí nielen pre jednotlivcov, ale aj pre páry. Bali
Golf & Country Club s golfovým
ihriskom od dizajnérov „Nelson Wright“ je vzdialené iba kilometer
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od hotelového komplexu.
K dispozícii je aj moderné
nákupné stredisko Bali Collection, vzdialené od hotela
päť minút cesty autobusom.

The St. Regis Bali Resort 5*

N

a pláži Nusa Dua
sa nachádza aj
The St. Regis Bali
Resort, ktorého
121 luxusne zariadených víl
a apartmánov verne odráža
exotickú kultúru ostrova.
V hotelovej časti sa nachádza
81 izieb a na rozdiel od typic-

kých hotelových izieb, v
izbách tohto hotela nájdete aj miestne materiály,
umelecké diela a odkazy
na miestnu kultúru,
vďaka čomu sa tu hostia
cítia ako na unikátnom
mieste s flairom súkromnej rezidencie. Majú k
dispozícii 24-hodinový
izbový servis a môžu
napríklad vyskúšať grilované špeciality priamo
vo svojej vile. Rezort očarí
aj lagúnami vhodnými
na plávanie, poskytujúci-

mi dostatok súkromia na relax
a oddych. V areáli hotela sa
nachádza spoločenská miestnosť
a dve reštaurácie. Jedna ponúka možnosť stravovania počas
celého dňa, druhá sa nachádza
na pláži a ponúka skvelý výhľad
na Nusa Dua. Po večeroch sa
v nich konajú zábavné programy. Nájdete tu aj množstvo
zariadení pre aktívny oddych,
posilňovňu, štúdio jogy a kúpele
Remede Spa s deviatimi salónmi, vlasovým štúdiom a parným
kúpeľom. Nechýba ani množstvo
obchodov s domácimi špecialitami, vrátane vín. Neďaleko hotela
sa nachádza 18-jamkové golfové
ihrisko. Pre svadby rezort disponuje aj vlastnou kaplnkou na
pláži, obklopenou jazierkom.

Zastavte sa v Dubaji

B

ali je jedna z najspoľahlivejších a najobľúbenejších destinácií
Indického oceánu.
Práve na tomto mieste si môžete byť istí, že za svoje peniaze
získate zodpovedajúcu kvalitu
služieb a všetko, o čom snívate.
Navyše, dostanete sa tam pohodlne na palube najlepšej leteckej
spoločnosti na svete, Emirates,
s jedným prestupom v Dubaji,
čo priam láka urobiť si v Dubaji
krátku zastávku a spojiť dovolenku v exotike s návštevou jednej z najmodernejších metropol
sveta. Pre ubytovanie v Dubaji si
môžete vybrať niektorý z hotelov siete Starwood v modernej
novej časti Al Habtoor City.

Ponuka ubytovania je široká,
hneď vedľa seba tu nájdete tri
špičkové hotely The St. Regis
Dubai, W Dubai Al Habtoor
City a The Westin Dubai Al
Habtoor City, stačí si len vybrať
podľa svojho gusta.

Pre viac informácií kontaktujte
Magic Travel.
Magic Travel
02/4444 1130
magic@magictravel.sk,
www.magictravel.sk
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