UPALLI WHITE HOUSE***
Dickwella – ŠRILANKA
DOBRODOŠLI!
Dovolite nam biti Vaš gostitelj na nepozabnih počitnicah na čudoviti Šrilanki. UPALLI WHITE
HOUSE je odlična namestitev za popotniške in avanturistične duše, pa tudi za družine in pare,
saj je cenovno dostopna praktično vsakomur in ima odlično izhodiščno lego. Hiša stoji 50
metrov stran od velikega peščenega zaliva in nasproti največjega hotelskega resorta na tem
področju. Gre za obnovljeno pristno hišo domačina, zato se boste med bivanjem počutili kot
pravi Šrilančan 
Nahajamo se v mestu Dickwella, v osrčju dogajanja. Peš boste lahko obiskali tržnico,
restavracije, bare, prodajalne spominkov… Blizu je tudi zdravstveni dom in policijska postaja.
UPALLI WHITE HOUSE ima 3 sobe s kopalnicami. Vsaka soba ima svoj zunanji vhod. Največja
soba ima tudi teraso. Vse tri sobe se nahajajo v prvem nadstropju, v pritličju pa so popolnoma
opremljena kuhinja, jedilnica ter dnevna soba, ki so gostom na voljo za neomejeno uporabo.
V osnovi oddajamo celo hišo, če pa ni oddana, pa oddamo tudi posamezne sobe. Po želji Vam
lahko uredimo še prehrano. UPALLI WHITE HOUSE se nahaja cca 8 km od BEACH VILLE LANKE,
ki je tudi naša last. OPIS BEACH VILLE LANKE NAJDETE TUKAJ. Tam živi naš upravnik hiše, ki je
izkušen turistični delavec in Vam lahko glede na Vaše želje uredi izlete po Šrilanki, transferje iz
letališča do hiše in nazaj, svetuje glede nakupov ter ostalih podrobnosti, ki vas bodo zanimale.
OPISI IZLETOV SO TUKAJ.
Blizu hiše je avtobusna postaja, letališče je cca 170 km stran (cca 3 ure z osebnim avtomobilom)
ali nekaj ur več z avtobusnim prevozom ali vlakom (3-5 Eur/os.)

Pokličite nas na 00386 3 898 1550 za dodatne informacije ali pa nam pišite na:
info@agencija-manager.com
VIDEO: UPALLI WHITE HOUSE
NAJEM CELE HIŠE S TREMI SOBAMI IN S CELOTNIM SPODNJIM
NADSTROPJEM
100 Eur na noč (6 oseb)
VELIKA DVOPOSTELJNA SOBA S TERASO (2 osebi)
• Zakonska postelja
• Klima
• Stropni ventilator
• Vroča / hladna voda v kopalnicah
• Velika terasa
• Wi-fi
V spodnjem nadstropju lahko uporabljate:
• Popolnoma opremljeno kuhinjo
• Hladilnik
• kuhalni električni plošči
• Jedilnico
• Dnevno sobo

SREDNJA DVOPOSTELJNA SOBA – (2 osebi)
• Zakonska postelja
• Klima
• Stropni ventilator
• Vroča / hladna voda v kopalnicah
• Wi-fi
V spodnjem nadstropju lahko uporabljate:
• Popolnoma opremljeno kuhinjo
• Hladilnik
• kuhalni električni plošči
• Jedilnico
• Dnevno sobo

MALA DVOPOSTELJNA SOBA – (2 osebi)
• Zakonska postelja
• Klima
• Stropni ventilator
• Vroča / hladna voda v kopalnicah
• Wi-fi
V spodnjem nadstropju lahko uporabljate:
• Popolnoma opremljeno kuhinjo
• Hladilnik
• kuhalni električni plošči
• Jedilnico
• Dnevno sobo

EKSOTIČNA ŠRILANKA VAS VABI!
POKLIČITE NAS IN PREVERILI BOMO PROSTE KAPACITETE!
ZA VAS LAHKO PREVERIMO TUDI CENE LETALSKIH VOZOVNIC! OKVIRNA CENA
cca 550 Eur/os.

POKLIČITE NAS!
AGENCIJA MANAGER
Šaleška 20, 3320 Velenje/Slovenia/Europe
Tel. 00386 3 898 15 50
info@agencija-manager.com
www.agencija-manager.com
www.beachvillalanka.com
www.sanjske-pocitnice.si

