Kameropties villa I Love Health Retreat Bali: 20-26 oktober 2020

De tropische retreat villa bestaat uit 3 ‘huizen’: de ‘main house’ en twee bungalows in de tuin.
MAIN HOUSE
The main house heeft 3 slaapkamers, een lounge en een grote badkamer. Boven zijn twee slaapkamers en een lounge, beneden is één slaapkamer en daar vind je ook de (gedeelde) badkamer.
Master Bedroom (boven) NOG VRIJ
Tweepersoonsbed, TV & DVD, air conditioner & fan
Optie 1: prive kamer voor 1 persoon
Tweepersoonsbed
Optie 2: kamer bezet met 2 personen, vrienden
Tweepersoonsbed

Badkamer?
badkamer delen

Aantal personen per bed

Prijs p.p

Delen of prive

1 persoon

€ 1.600 prive

2 personen (vrienden die tweepersoonsbed delen)

€ 1.300 delen met bekende

badkamer delen

Slaapkamer (boven) BEZET / IN OPTIE
2 x eenpersoonsbed, air conditioner & fan
Badkamer?
Optie 1: kamer bezet met 2 personen, delen met een 'onbekende'
2 x eenpersoonsbed
Bed 1
Bed 2

Aantal personen per bed

Prijs p.p

Delen of prive

Badkamer delen
1 persoon BEZET (S)
1 persoon IN OPTIE (J)

€ 1.200 Delen met 'vreemde'
€ 1.200 Delen met 'vreemde'

Slaapkamer (beneden) BEZET
2 x eenpersoonsbed, TV & DVD, air conditioner & fan
Badkamer?
Optie 1: kamer bezet met 2 personen, delen met een 'onbekende'
2 x eenpersoonsbed
Bed 1
Bed 2

Aantal personen per bed

Prijs p.p

Delen of prive

Badkamer delen
1 persoon BEZET (A)
1 persoon BEZET (S)

€ 1.200 Delen met 'vreemde'
€ 1.200 Delen met 'vreemde'

CHEMONGKA BUNGALOW 1 NOG VRIJ
Deze bungalow bestaat uit 1 slaapkamer met daarin een tweepersoonsbed en een extra eenpersoonsbed. De bungalow heeft een eigen, ensuite badkamer. Met airconditioning, een fan en tv & dvd player
Badkamer?
optie 1: kamer bezet met 2 personen (vrienden)
Tweepersoonsbed + een persoonsbed
tweepersoonsbed
eenpersoonsbed

Aantal personen per bed

Prijs p.p

Delen of prive

eigen badkamer
1 persoon
1 persoon

€ 1.350 delen met vriend(in)
€ 1.350 delen met vriend(in)

optie 2: kamer bezet met 2 personen (onbekenden)
Tweepersoonsbed + een persoonsbed
tweepersoonsbed
eenpersoonsbed

eigen badkamer

optie 3: kamer bezet met 3 personen: 2 vrienden, 1 'onbekende'
Tweepersoonsbed + een persoonsbed
tweepersoonsbed
eenpersoonsbed

eigen badkamer

Optie 4: kamer bezet met 3 personen, met vrienden
Tweepersoonsbed + een persoonsbed
tweepersoonsbed
eenpersoonsbed

eigen badkamer

1 persoon
1 persoon

€ 1.300 delen met een 'onbekende'
€ 1.200 delen met een 'onbekende'

2 personen (vrienden die tweepersoonsbed delen)
1 persoon

€ 1.000 delen met een vriend en een onbekende
€ 1.000 delen met twee 'onbekenden'

2 personen (vrienden die tweepersoonsbed delen)
1 persoon

€ 1.100 delen met bekenden
€ 1.100 delen met bekenden

PURA BUNGALOW 2 BEZET (S+R, M)
Deze bungalow bestaat uit 1 master bedroom met een tweepersoonsbed en een ‘connecting’ kamer met nog een eenpersoonsbed. De bungalow heeft één eigen, ensuite badkamer, die je deelt met de mensen uit
deze bungalow. Met airconditioning, een fan en tv & dvd player.
Badkamer?
Optie 1: kamer bezet met 2 personen (vrienden)
Tweepersoonsbed + eenpersoonsbed in connecting room
Tweepersoonsbed
Eenpersoonsbed
Optie 2: kamer bezet met 2 personen (onbekenden)
Tweepersoonsbed + eenpersoonsbed in connecting room
Tweepersoonsbed
Eenpersoonsbed
Optie 3: kamer bezet met 3 personen, 2 vrienden, 1 'onbekende'
Tweepersoonsbed + eenpersoonsbed in connecting room

Prijs p.p

Delen of prive

Eigen badkamer
1 persoon
1 persoon

€ 1.400 Delen met vriend(in)
€ 1.400 Delen met vriend(in)

1 persoon
1 persoon

€ 1.350 Delen met een 'onbekende'
€ 1.250 Delen met een 'onbekende'

2 personen (vrienden die tweepersoonsbed delen)
BEZET (S+R)
1 persoon BEZET (M)

€ 1.050 Delen met een vriend en een onbekende
€ 1.050 Delen met twee 'onbekenden'

2 personen (vrienden die tweepersoonsbed delen)

€ 1.150 Delen met bekenden

Eigen badkamer

Eigen badkamer

Tweepersoonsbed
Eenpersoonsbed
Optie 4: kamer bezet met 3 personen, met vrienden
Tweepersoonsbed + eenpersoonsbed in connecting room
Tweepersoonsbed

Aantal personen per bed

Eigen badkamer

Eenpersoonsbed

1 persoon

€ 1.150 Delen met bekenden

