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Eksotični Bali, otok bogov, kjer se mistika in 
razkošje narave zlivata v čudovito počitniško doživetje

The Zala Villa Bali 
Bi rada svoje poročno potovanje doživela sanjsko in sproščeno, v prefin-
jeno opremljeni vili s privatnim bazenom, med terasami zelenih riževih 
polj, uživala v pogledu na barviti sončni zahod, se predajala gurmanskim 
užitkom morskih sadežev, srkala sok iz svežega ananasa in kokosa in se 
razvajala s tradicionalnimi masažami ...

... doživela nekaj nevsakdanjega: se igrala z opicami in tropskimi papiga-
mi, jahala slone, plavala z igrivimi delfini v bazenu, se naučila deskati 
na valovih indijskega oceana, se podala na rafting skozi tropski deževni 
gozd, si ogledala koralni greben s pisano barvitimi ribami, tradicionalne 
balinezijske plese, mogočne hindujske templje ali pa samo poležavala in 
lenarila na tropskem soncu ...



Vajin obisk tega otoka sreče se začne s toplo dobrodošlico 
v zasebni nastanitvi v Vili Zala in nadaljuje z mnogimi 
različnimi doživetji, ki bodo naredili vajino romantično 
poročno potovanje na Baliju nepozabne.

Zasebnost, razkošnost, 
eleganca, mir
Vila Zala se nahaja v naselju Canggu, le nekaj kilometrov 
stran od svetovljanskega letovišča Seminyak in od enega 
najlepših azijskih igrišč golfa. Vas Canggu je miren kraj 
sredi zelenih riževih polj. Predstavlja pravo nasprotje pet 
kilometrov oddaljenemu morju, katerega valovi vabijo 
pogumne deskarje na vodi. 

Primerno odmaknjen od gneče množičnega turizma, ima 
Canggu pestro izbiro nastanitev v zasebnih vilah za vse 
tiste, ki so radi blizu živahnega dogajanja, obenem pa 
uživajo v mirnem okolju. 

To je oaza za utrujene popotnike, ki želijo pobegniti pred 
pritiskom modernega mestnega življenja. Kombinacija 
tipično balijskega stila in moderne arhitekture ter izbrana 
oprema vzbujata, skupaj s čudovitim tropskim vrtom, 
sproščenost in pomirjajoče občutke, ki vam bodo ostali 
še dolgo v spominu.

Spa
Na počitnice se odpravimo, da bi se spočili in se razva-
jali. Bali nudi veliko možnosti sproščanja v lepo urejenih 
tradicionalnih in sodobnih zdraviliščih in centrih, ki nudi-
jo različne masaže z eteričnimi olji, sproščanje ob glasbi, 
namakanje v blatu, ki je bogato z različnimi minerali, in še 
veliko več. Vse to z namenom, da bi sprostili svoje telo in 
prebudili svoj um in dušo.

Aktivnosti
Pred približno petdesetimi leti so se prvi deskarji odpravili na Bali, da bi našli idealen 
val. Sedaj vsako leto otok obišče vse več športnih navdušencev, ki se lahko preiz-
kusijo tudi v parasailingu, kite surfingu, water boardingu ali raftingu po oceanu.
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Program izletov in dodatne informacije si poglejte na 
www.thezalavillabali.com

Spočijte svoje oči na spokojnih riževih 
poljih ter dovolite, da vas navduši bujno 
tropsko rastlinje, živali in ptice vseh barv, 
kot tudi eksotična hrana. 


