
Nikmatilah yang terbaik dari Bali dan Sumba dengan paket 
eksklusif pulau-ke-pulau. 

Mulailah perjalanan eksplorasi di pulau Bali yang dinamis, di 
The Legian Seminyak, Bali, sebelum menuju NIHI Sumba di 
pulau Sumba yang mempesona. 

Rasakan keindahan dua pulau berbeda di Indonesia, yang memi-
liki pengalaman mewah yang unik. 

Edge of Wildness™

BAGIAN LEADING HOTELS OF THE WORLD, VIRTUOSO &  FINE HOTELS & RESORTS

Bali dan Sumba
YANG TERBAIK DARI KEDUA PULAU

UNTUK RESERVASI SILAHKAN HUBUNGI PETUGAS 
PERJALANAN KAMI DI  RESERVATIONS@NIHI.COM

mailto:reservations%40nihi.com?subject=%23LEGNIH%20%7C%7C%20The%20Best%20Of%20Both%20Islands


BALI DAN SUMBA - YANG TERBAIK DARI KEDUA PULAU

NIHI SUMBA                         RESERVATIONS@NIHI.COM                  +62 361 757 149      
THE LEGIAN SEMINYAK, BALI    RESERVATION@LHM-HOTELS.COM          +62 361 730 622

UNTUK RESERVASI, GUNAKAN KODE  
#LEGNIH

The Legian Seminyak, Bali
• MINIMAL MENGINAP SELAMA 2 MALAM: Upgrade gratis  
  ke suite kategori berikutnya, sesuai dengan ketersediaan suite  
  sewaktu kedatangan (dari One Bedroom Superior suite ke  
  One Bedroom deluxe suite).  

SUDAH TERMASUK
• Welcome mocktail yang terbuat dari bahan organik yang  
  ditanam sendiri di kebun kami.   
• Makan pagi yang disediakan di Suite atau di Restaurant. 
• Mini bar, yang terdiri dari makanan kecil pilihan dan lezat, jus,  
  dan juga kopi dan teh. 
• Daily afternoon tea dari jam 3 sore sampai jam 4.30 sore

The Club by The Legian Seminyak, 
Bali
• MINIMAL MENGINAP  2 MALAM: Gratis Balinese massage 1 
jam untuk 2 orang di Wellness by The Legian. 

SUDAH TERMASUK
• Penjemputan pulang pergi dari Airport Bali ke The Club by The  
  Legian Seminyak, Bali dengan menggunakan mobil mewah. 
• Pelayan pribadi  (butler) 
• Laundry setiap hari  (tidak termasuk dry cleaning)  
• Afternoon tea setiap hari dari jam 3 sore sampai jam 4.30 sore 
• Cocktails and canapés  setiap hari dari  jam 4 sore sampai  
  jam 8 malam di villa atau di Club Lounge
• Minibar yang terdiri dari soft drink, bir, jus dan juga beberapa  
  minuman beralkohol (diisi ulang sekali sehari)
• Service mobil mewah setiap hari untuk antar jemput di area 
Seminyak dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam.   
  

NIHI Sumba
• 1x Trekking ke Nihioka & Sarapan di Nihioka  
  untuk 2 orang

• 1x Antar jemput dari bandara Tambolaka gratis 

• Paket ini berlaku untuk minimal menginap  

  3 malam 

SUDAH TERMASUK:
• 3 kali makan: sarapan, makan siang, makan malam dan  
  semua minuman non-alkohol
• Wi-Fi Gratis 
• Minibar (1 restok penuh per hari). 
• Tur proyek Sumba Foundation dan 
• Kegiatan di laut: Stand-Up paddle boarding dan bersnor 
  keling di sekitar pantai Nihiwatu  
  ( jika cuaca memungkinkan) 
• Para tamu dapat mengikuti kelas yoga dan meditasi  
  terjadwal di Yoga Pavilion.

SYARAT DAN KETENTUAN •  
BERLAKU SAMPAI 15 Desember 2023 •
• Kamar dan paket tergantung ketersediaan • Tawaran ini 
tidak berlaku untuk group booking. •
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