
 
 

ΝΝοούύσσαα  ΝΝττοούύαα,,  ΚΚιιννττααµµάάννιι,,  ∆∆άάσσοοςς  µµεε  µµααϊϊµµοούύδδεεςς,,  ΟΟρρυυζζώώννεεςς,,  ΟΟύύµµπποουυννττ,,                                

ΝΝααοοίί  ΤΤααµµάάνν  ΑΑγγιιοούύνν  κκααιι  ΤΤάάνναα  ΛΛοοττ    

 

� Εκδροµή µε γεύµα στο ηφαίστειο Κινταµάνι - Λίµνη Μπατούρ και στους 
οµορφότερους ορυζώνες της χώρας εντός της τιµής και όχι προαιρετικό όπως 

άλλα προγράµµατα! 

� Βόλτα στο τροπικό δάσος µε τις µαϊµούδες εντός της τιµής και όχι προαιρετικό 
όπως άλλα προγράµµατα!  

� Παράσταση παραδοσιακών χορών Μπαρόνγκ, µε ιδιαίτερη µουσική και 
εκπληκτικές µεταµφιέσεις  

� Επίσκεψη στον επιβλητικό ναό Ταµάν Αγιούν και τον ειδυλλιακό Τάνα Λοτ 
εντός της τιµής και όχι προαιρετικά, όπως σε άλλα προγράµµατα! 

 

Μπαλί, το εξωτικό "Νησί των Θεών" 



 

Μπαλί, ένα από τα δηµοφιλέστερα νησιά του Ινδονησιακού 

αρχιπελάγους, ένας τροπικός προορισµός που έχει κρατήσει 

αναλλοίωτο τον εξωτικό του χαρακτήρα. Καταπράσινα τοπία, 

κλιµακωτοί ορυζώνες και ινδουιστικοί ναοί συνδυάζονται 

πανέµορφα µε τις υπέροχες παραλίες. Η λευκή ακρογιαλιά και η 

ήρεµη λιµνοθάλασσα σας προκαλούν για κολύµπι, ενώ ο 

κοραλλιογενής ύφαλος είναι ιδανικός για τους λάτρεις των 

καταδύσεων. Οικονοµικές αγορές, διασκέδαση για κάθε γούστο 

και γαστρονοµικές απολαύσεις, συµπληρώνουν µε τον καλύτερο 

τρόπο τη διαµονή σας! 



Ξέρατε ότι… 

…ο ακριβότερος καφές στον κόσµο καλλιεργείται σε περιοχές του Μπαλί και άλλων 

νησιών της Ινδονησίας (Σουµάτρα, Ιάβα Σουλαβέζι); Ένα φλιτζάνι του καφέ Kopi Luwak 

κοστίζει έως και 50 δολάρια. Τη συνταγή για τον συγκεκριµένο καφέ ανακάλυψαν 

σκλάβοι και η ιστορία του πηγαίνει 200 χρόνια πίσω, όταν η Ινδονησία ήταν Ολλανδική 

αποικία. Η διαδικασία παραγωγής περιλαµβάνει την κατάποση του καρπού από ένα 

είδος άγριας γάτας - της Asian Palm Civet. Οι παραγωγοί συλλέγουν τα κόπρανα της 

γάτας που περιέχουν τα κουκούτσια του καρπού, τα οποία, αφού καθαριστούν και 

καβουρδιστούν, διατίθενται στο εµπόριο. Τα γαστρικά υγρά από το στοµάχι της γάτας 

επιδρούν στους κόκκους του καφέ προσδίδοντάς τους πλούσιο άρωµα και εξαιρετική 

γεύση. ∆εδοµένου ότι ο Kopi Luwak προέρχεται από κόκκους καφέ που συλλέγονται από 

τα περιττώµατα των ζώων, η γεύση 

του µπορεί να διαφέρει από τόπο σε 

τόπο. Ωστόσο, έχουν προκύψει 

πολλές αναφορές σχετικά µε την 

κακοποίηση της γάτας Civet για την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων της 

παραγωγής του Kopi Luwak. Έτσι 

λοιπόν, πριν προβείτε στην αγορά 

του συγκεκριµένου καφέ, καλό θα 

είναι να ενηµερωθείτε για την 

προέλευσή του και για την µη 

βλαπτική για το ζώο µέθοδο 

παραγωγής του.  

 



 
1η µέρα: Αθήνα - Ντενπασάρ/Μπαλί    
Πτήση µέσω ενδιάµεσου σταθµού για το τροπικό νησί της Ινδονησίας, το Μπαλί. Η οργιώδης βλάστηση, οι 
καταπράσινοι κλιµακωτοί ορυζώνες, τα ηφαίστεια, τα παραδοσιακά χωριουδάκια, τα εκπληκτικά χειροτεχνήµατα 
(ξυλόγλυπτα, κεραµικά, µπατίκ, κοσµήµατα, µάσκες κλπ.), οι θαυµαστοί Ινδουιστικοί ναοί, οι πολυπληθείς 
εκδηλώσεις λατρείας, οι υπέροχες παραλίες και πάνω απ΄ όλα οι ίδιοι οι Μπαλινέζοι µε τα αφοπλιστικά τους 
χαµόγελα, αποτελούν τα συστατικά µιας µοναδικής ταξιδιωτικής εµπειρίας.  
 

2η µέρα: Ντενπασάρ - Νούσα Ντούα   
Άφιξη στο Μπαλί, µεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 
 

3η µέρα: Νούσα Ντούα, Εκδροµή στους 
ναούς Ταµάν Αγιούν και Τάνα Λοτ 
Σήµερα θα επισκεφθούµε τον επιβλητικό 
ινδουιστικό ναό Ταµάν Αγιούν (Taman Ayun), 
τον βασιλικό "ναό σε όµορφο κήπο", που 
κατασκευάστηκε το 1634 στην περιοχή 
Mengwi και θεωρείται από τους ωραιότερους 
του νησιού. Το µεγάλο αυτό συγκρότηµα 
ιερών και κήπων περιβάλλεται από ευρεία 
τάφρο, που δηµιουργεί την εντύπωση ότι 
βρίσκεται στη µέση µιας λίµνης. Στη συνέχεια 
θα θαυµάσουµε τον εντυπωσιακό ναό Τάνα 
Λοτ, ο οποίος είναι κτισµένος στην κορυφή 
ενός βράχου στον Ινδικό. Το τοπίο µε τον 
ωκεανό να "χτυπάει" τον βράχο, τον ήλιο να 
παίρνει τη θέση του στο βάθος του ορίζοντα 
και τις αποχρώσεις του κόκκινου να γεµίζουν 
το σύµπαν, είναι ότι καλύτερο για τις 
φωτογραφίες σας! Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
∆ιανυκτέρευση. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4η µέρα: Νούσα Ντούα - Χοροί Μπαρόνγκ - ∆άσος µε µαϊµούδες - Ηφαίστειο Κινταµάνι - Ορυζώνες 
Τεγκαλαλάνγκ - Ούµπουντ 
Η σηµερινή µέρα περιλαµβάνει παράσταση των παραδοσιακών χορών Μπαρόνγκ, που συµβολίζουν την αιώνια 
πάλη µεταξύ καλού και κακού, επίσκεψη στο δάσος µε τις µαϊµούδες, στο ηφαίστειο Κινταµάνι και στους ορυζώνες 
Τεγκαλαλάνγκ (Tegalalang). Το δάσος µε τις µαϊµούδες (Ubud Monkey Forest) βρίσκεται µέσα στο χωριό 
Παντανγκτεγκάλ (Padangtegal), οι κάτοικοι του οποίου το θεωρούν ως ένα σηµαντικό πνευµατικό, οικονοµικό και 
εκπαιδευτικό κέντρο. Υπάρχουν πολλά σηµεία ενδιαφέροντος για να εξερευνήσουν οι επισκέπτες. Μέσα 12,5 
εκτάρια δάσους µπορεί κανείς να δει µερικούς από τους περίπου 700 πιθήκους, καθώς και 186 είδη δέντρων. Το 
ηφαίστειο Κινταµάνι µε τη λίµνη Μπατούρ στην καλντέρα του, βρίσκεται στο βορειοανατολικό τµήµα του νησιού. 
Αφού απολαύσουµε µια πανοραµική θέα στο ηφαίστειο µε την µαγευτική λίµνη, θα συνεχίσουµε για τους 
περίφηµους ορυζώνες Τεγκαλαλάνγκ, όπου θα θαυµάσουµε το υπέροχο τοπίο των λαξευµένων βουνών και θα 
δούµε τους ντόπιους να φροντίζουν τα χωράφια τους. Γεύµα σε τοπικό εστιατόριο κατά τη διάρκεια της εκδροµής. 
Συνεχίζουµε για το Ούµπουντ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.  
 



 
5η µέρα: Ούµπουντ, Ελεύθερη µέρα 
Στο Ούµπουντ βρίσκεται συµπυκνωµένος όλος ο πολιτισµός του Μπαλί. Η πόλη είναι κτισµένη ανάµεσα σε 
ορυζώνες, δάση και χαράδρες. Με ένα όµορφο µικρό εµπορικό κέντρο, η περιοχή προσφέρεται για ατελείωτες 
βόλτες, ηρεµία και ταύτιση µε την φύση. Ξεκουραστείτε στο µαγευτικό τοπίο του Ούµπουντ και χαλαρώστε µε ένα µασάζ 
σε κάποιο από τα πολυάριθµα spa της περιοχής. Προαιρετικά, µπορείτε να κάνετε βόλτα πάνω σε ελέφαντες και 
ράφτινγκ στον διάσηµο λευκό ποταµό Αγιούνγκ.  
 
6η µέρα: Ούµπουντ - Νούσα Ντούα 
Σήµερα θα αναχωρήσουµε για την Νούσα Ντούα. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. 
∆ιανυκτέρευση.   
 
7η: Νούσα Ντούα, Ελεύθερη µέρα 
Ηµέρα αφιερωµένη στην ξεκούραση και σε διάφορες θαλάσσιες δραστηριότητες. Η λευκή ακρογιαλιά και η ήρεµη 
θάλασσα σας προκαλούν για κολύµπι, ενώ ο κοραλλιογενής ύφαλος είναι ιδανικός για τους λάτρεις των 
καταδύσεων. Οικονοµικές αγορές, διασκέδαση για κάθε γούστο και γαστρονοµικές απολαύσεις, συµπληρώνουν µε 
τον καλύτερο τρόπο τη διαµονή σας! 
 
8η µέρα: Νούσα Ντούα - Ντενπασάρ - Πτήση για την Αθήνα   
Check out από το ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά στο αεροδρόµιο και επιβίβαση στην πτήση για την 
Αθήνα µέσω ενδιάµεσου σταθµού. 
 
9η µέρα: Άφιξη στην Αθήνα  
  

  

ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς    

� Στις 13/04 (πασχαλινή αναχώρηση) το πρόγραµµα είναι 11ήµερο µε δύο επιπλέον διανυκτερεύσεις στη 

Νούσα Ντούα στο ξενοδοχείο Merusaka Nusa Dua 5*  

� Οι ανωτέρω εκδροµές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγµατοποιηθούν µε διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 

κάτι από τα αναγραφόµενα  

� Τελικό πρόγραµµα µε το ενηµερωτικό σας. 

 
 



ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 13/04, 29/04, 03/06            ~          9 ή 11 µέρες    

 

Έως 12 άτοκες δόσεις 

 

*** 11ήµερο πρόγραµµα µε δύο (2) επιπλέον διανυκτερεύσεις στη Νούσα Ντούα στο ξενοδοχείο 

Merusaka Nusa Dua 5*  

  

 Περιλαµβάνονται    

� Αεροπορικά εισιτήρια µε πτήσεις της Scoot (θυγατρική της Singapore) και αποσκευή 20 κιλών  

� ∆ώρο του Γραφείου µας ένα ζεστό γεύµα κατά τη διάρκεια των πτήσεων  

� Τέσσερις (4) ή Έξι (6) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Merusaka Nusa Dua 5* /πρώην Inaya Putri Bali Hotel 5* 
στη Νούσα Ντούα  

� ∆ύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Plataran 5*  ή Alaya Resort Ubud 5*  στο Ούµπουντ 

� Πρωινό καθηµερινά 

� Μεταφορές από/προς αεροδρόµιο-ξενοδοχείο 

� Εκδροµή στο δάσος µε τις µαϊµούδες, στο ηφαίστειο Kινταµάνι και στους ορυζώνες Τεγκαλαλάνγκ µε γεύµα 

� Εκδροµή στους ναούς Ταµάν Αγιούν και Τάνα Λοτ 

� Τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός στο Μπαλί 

� Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
 
 

∆εν Περιλαµβάνονται 

� Φόροι αεροδροµίων, επίναυλος καυσίµων, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά ταξιδιωτική ασφάλεια και ασφάλεια 
COVID για ταξιδιώτες έως 75 ετών: +520 € 

� Βίζα Μπαλί: +35 €. Εκδίδεται και πληρώνεται κατά την άφιξή σας στο αεροδρόµιο  

� Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραµµα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόµενο κλπ.  

 

 

 

 

Τιµή κατ' άτοµο 

Για τις 10 πρώτες 

κρατήσεις 

∆ίκλινο 

 
3ο άτοµο 

έως 12 ετών 

Μονόκλινο 

Αναχώρηση  

13/04 

11 µέρες*** 

1.290 € 1.070 € 1.740 € 

Αναχωρήσεις 

29/04, 03/06 

9 µέρες 

990 € 830 € 1.360 € 

Απαραίτητο διαβατήριο µε 6µηνη ισχύ 



ΟΟιι  ΠΠττήήσσεειιςς  µµααςς  µµεε  SSccoooott  

13/04 29/04 03/06 TR 713 Αθήνα - Σιγκαπούρη 10:55 - 03:30+1 

14/04 30/04 04/06 TR 280 Σιγκαπούρη - Ντενπασάρ/Μπαλί 07:15 - 09:55 

22/04 06/05 10/06 TR 289 Ντενπασάρ/Μπαλί - Σιγκαπούρη 20:00 - 22:35 

 

23/04 07/05 11/06 TR 712 Σιγκαπούρη - Αθήνα 05:35 - 11:55 
 

 

 

 

ΤΤοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  MMeerruussaakkaa  NNuussaa  DDuuaa  55**//ππρρώώηηνν  IInnaayyaa  PPuuttrrii  BBaallii  HHootteell  55**,,  ΝΝοούύσσαα  ΝΝττοούύαα  
 

  

 
 
 



  
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

ΤΤοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  PPllaattaarraann  55**,,  ΟΟύύµµπποουυννττ  

ΤΤοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  AAllaayyaa  RReessoorrtt  UUbbuudd  55**,,  ΟΟύύµµπποουυννττ  


