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Nå kan du overnatte på Karma Group Resorts i India og Indonesia

Spesielle priser Anfi Poengmedlemmer i Anfi Vacation Club

Leilighet med 1 soverom (4 personer)  Fra 9.000 Poeng
Leilighet med 2 soverom (6 personer)  Fra 11.000 Poeng

Prisene gjelder per leilighet og per uke. 
Tilbudet gjelder for bestillinger bekreftet før 30/06/2023.

Ring vårt serviceinnstilte flerspråklige personale på Anfi Vacation Club Service Centre 
for mer informasjon eller for å gjøre en bestilling.

Anfi Vacation Clubs siste reiselivspartner, Karma Group Resorts, med sju forskjellige 
feriesteder å velge mellom, finnes på følgende eksotiske steder: 

Goa, India  - Bali og Gili Meno, Indonesia

Anfi Vacation Club gleder seg over å gi deg muligheten til å oppleve alle disse utsøkte feriemål på steder som spenner fra strendene på 
Indias østkyst til Indonesias bortgjemte paradis. Karma Group Resorts kjennetegnes av aller høyeste luksus, og er blant de mest etterspurte 
feriestedene i Asia.

Frodige hager, luksuriøse svømmebasseng, utendørs jacuzzi, kursted og et utall vannsports- og fritidsaktiviteter er kun noen av de mange 
mulighetene som du kan nyte godt av i et subtropisk klima. 

Leilighetene er innredet i tradisjonell lokal stil, kombinert med det aller beste av den vestlige verdens bekvemmeligheter. Her finner du all 
den fem-stjerners komfort du kan drømme om. Karma Group Resorts er anerkjent for sin prisbelønte service og høye standard.

Nyt Goas gyllne strender omslynget av palmetrær, frodige, grønne teplantasjer, templer og det vidunderlig vakre Taj Majal. Kanskje finner 
du ut at Indonesia er ditt drømmested. Simpelthen finn roen på Balis endeløse, hvite strender, et sant paradis, eller dykk ned under 
havoverflaten og la deg fortrylle av noen  av verdens vakreste korallrev. 
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• Karma Royal Benauli • Karma Royal Palms
• Karma Royal Monterio • Karma Royal Haathi Mahal
• Karma Royal Sanur • Karma Royal Candidasa  
• Karma Royal Mayura


