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LOVE YOUR HOLIDAYS 

 

 

 

HOLIDAY PLANNERS | EXOTIC TRAVEL EXPERTS | TOUR OPERATOR 

 

ΜΠΑΛΙ – ΤΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ 
ΜΠΑΛΙ – ΟΥΜΠΟΥΝΤ  
08 μέρες / 5 νύχτες 

 

 

 

 

 

Το ταξίδι 
των ονείρων 

σας 
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1η μέρα Αθήνα – Μπαλί                   

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και αναχώρηση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Μπαλί.  
 

2
η
 μέρα Μπαλί  

Κοκοφοίνικες και φυτείες από μπαμπού εναλλάσσονται με ορυζώνες και ποτάμια σε ένα τοπίο που αναβλύζει 
θετική ενέργεια. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα χαρίσματα αυτού του παραδεισένιου νησιού της Ινδονησίας.  
Διασκέδαση, shopping, μεγάλες παραλίες με χρυσαφένια άμμο, extreme sports, φύση, τροπικά δάση, καταπληκτικά 
spa centers, ηφαίστεια που χάνονται μέσα στα σύννεφα, ινδουιστικά μνημεία. 

Άφιξη στο Μπαλί. Υποδοχή από τον τοπικό μας αντιπρόσωπο και μεταφορά στο ξενοδοχείο.  
Εγκατάσταση στα δωμάτια μας. Διανυκτέρευση.  
 

3
η
 μέρα Μπαλί – (Επίσκεψη στους ναούς Taman Ayun, Alas Kedaton – Tanah Lot) 

Πλούσιο πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. Μέρα ελεύθερη για να την αξιοποιήσετε όπως εσείς επιθυμείτε.  
Προτείνουμε μία ολοήμερη εκδρομή για να επισκεφθούμε τρεις από τους πιο διάσημους ναούς στο Μπαλί.  
Ξεκινάμε από τον ναό της Βασιλικής Οικογένειας γνωστός 
ως Taman Ayun. Ο ναός χτίστηκε το 1634, από έναν 
βασιλιά της δυναστείας Mengwi. Πρόκειται για ένα 

εντυπωσιακό συγκρότημα σε ένα μικρό νησί που 
περιβάλλεται από μια τεχνητή λίμνη. 
Συνεχίζουμε για το Alas Kedaton, έναν μεγαλιθικό ιερό 
ναό μέσα στο δάσος  που κατοικείται από χιλιάδες 
μαϊμούδες και εκατοντάδες μεγάλες νυχτερίδες. 
Επόμενη στάση στον πιο φωτογραφισμένο ναό του 
Μπαλί, τον Tanah Lot που βρίσκεται σκαρφαλωμένος σε 
μια μικρή βραχονησίδα που είναι απρόσιτη κατά τη 
διάρκεια της παλίρροιας.  
Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.  
Διανυκτέρευση.  
 

4
η
 μέρα Μπαλί – (Ολοήμερη κρουαζιέρα στο νησί Λεμπονγκάν) 

Πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο μας, που σίγουρα θα καλύψει 
και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο.  
Μέρα ελεύθερη για να κολυμπήσετε στην θάλασσα ή στην 
πισίνα του ξενοδοχείου, απολαμβάνοντας έναν φυσικό χυμό ή 

το κοκτέιλ σας.  
Προτείνουμε μία ολοήμερη κρουαζιέρα στο παραδεισένιο 

νησί Λεμπονγκάν διάρκειας περίπου 9 ωρών, όπου θα έχετε 
την δυνατότητα να κάνετε snorkeling και να εξερευνήσετε τον 
πλούσιο βυθό και να χαλαρώσετε στην παραλία.  
Γεύμα σε μπουφέ.  
Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.  

Διανυκτέρευση.  

 

5
η
 – 6

η
 μέρα Μπαλί 

Μέρα ελεύθερη για να την αξιοποιήσετε όπως εσείς επιθυμείτε.  
Διανυκτέρευση.  
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7
η
 – 8

η
 μέρα Μπαλί – Αθήνα  

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μπαλί όπου και η πτήση της επιστροφής μας μέσω 
ενδιάμεσου σταθμού.  
Άφιξη στην Αθήνα την επόμενη μέρα.  
 

Αναχωρήσεις: Κάθε Τρίτη 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ SCOOT AIRLINES (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ SINGAPORE)   

TR 713 Αθήνα - Σιγκαπούρη 10:55 – 03:30 +1 

TR 280 Σιγκαπούρη - Μπαλί 07:15 – 09:55 

TR 289 Μπαλί - Σιγκαπούρη 18:55 - 21.30 

TR 712 Σιγκαπούρη - Αθήνα 03.00 - 09.10 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  
BALI NUSA DUA 5*  

 

ΤΙΜΕΣ 

Κόστος κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: Από 810€ 

 

Περιλαμβάνονται: 
 

 Αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση με την SCOOT  

 Μία (1) αποσκευή 23 κιλών και μία (1) χειραποσκευή το άτομο 

 Φαγητό κατά τη διάρκεια της πτήσης  
 Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε Deluxe δωμάτιο στο ξενοδοχείο Bali Nusa Dua 5*    

 Πρωινό καθημερινά στα ξενοδοχεία 

 Μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο του Μπαλί  
 Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων 

 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης   
 Ενημερωτικά έντυπα 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 Ατομική ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις και για covid-19 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 
 

 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 300€ το άτομο 

 Φιλοδωρήματα / Αχθοφορικά  
 Βίζα εισόδου στο Μπαλί 35ευρώ 

 Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 

 PCR Test (Εφόσον απαιτείται) 
 

Προτεινόμενες εκδρομές  
 

 Μισής ημέρας επίσκεψη στους τρεις ναούς Taman Ayun, Alas Kedaton, Tanah Lot: 30€ το άτομο  
 Ολοήμερη κρουαζιέρα στο νησί Λεμπονγκάν με γεύμα: 132€ το άτομο  
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 Ράφτινγκ στον ποταμό Ayun: 45€ το άτομο 

 

 

 

 

Σημείωση 

 Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό αεροπορικό ναύλο. 
Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου ναύλου την στιγμή της κράτησης, θα υπάρχει 
σχετική επιβάρυνση στον αμέσως επόμενο διαθέσιμο.   

 Τα ξενοδοχεία είναι ενδεικτικά και μπορούμε να κάνουμε αλλαγή σε οποιοδήποτε άλλο της αρεσκείας 
σας  

 Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί με διαφορετική φορά, χωρίς να παραλείψουμε κάτι από τα 
περιλαμβανόμενα 

 

Ταξιδιωτικά έγγραφα: 
 Απαιτείται έγκυρο και υπογεγραμμένο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ από την είσοδο 

σας στην χώρα 

 

Βίζα  
 Για την είσοδό σας στο Μπαλί απαιτείται η έκδοση βίζας με κόστος 35 ευρώ η οποία εκδίδεται και 

πληρώνεται με την άφιξη σας 

 

Υγειονομικές Προφυλάξεις:  
 Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή 

 Το νερό δεν είναι πόσιμο 
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