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Μπαλί, το εξωτικό "Νησί των Θεών", 8 ημέρες 

 

Αναχωρήσεις: 22/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα 

 

1η ημέρα: 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 ημέρα: Ντενπασάρ - Νούσα Ντούα 

Άφιξη στο Μπαλί, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

 

mailto:info@loveyourholidays.gr
http://www.loveyourholidays,gr/


 

 

 

 

 

Χαλάνδρι Πλάτωνος 7  Τηλ.2109639390 , Κόρινθος Πατρών 128  Τηλ.2741028688 -22146 

info@loveyourholidays.gr, www.loveyourholidays,gr 

 

Μ.Η.Τ.Ε. : 12-47-Ε- 61-00-00370-0-1  

 

3η ημέρα: Νούσα Ντούα - Δάσος με μαϊμούδες - Ηφαίστειο Κινταμάνι - Ορυζώνες Τεγκαλαλάνγκ 
- Νούσα Ντούα 

Η σημερινή μέρα περιλαμβάνει 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. Μεταφορά στη Νούσα Ντούα 
στο νότιο Μπαλί και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: Νούσα Ντούα, Εκδρομή στην Κούτα και στον ναό Τάνα Λοτ 

Σήμερα θα επισκεφθούμε την τουριστική πρωτεύουσα του νησιού, την Κούτα, με τα άφθονα μπαράκια, τις 
τοπικές ταβέρνες (βαρούνγκ), τις πολυάριθμες αγορές σε είδη ρουχισμού και όχι μόνο, καθώς και την 
μεγάλη παραλία - πόλο έλξης για τους απανταχού σέρφερς. Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε τον 
εντυπωσιακό ναό Τάνα Λοτ, ο οποίος είναι κτισμένος στην κορυφή ενός βράχου στον Ινδικό. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

5η ημέρα: Νούσα Ντούα, Ελεύθερες μέρες 

Ημέρες αφιερωμένες 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! 

 

6η ημέρα: Νούσα Ντούα, Ελεύθερες μέρες 

Ημέρες αφιερωμένες 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! 

 

7η ημέρα: Νούσα Ντούα, Ελεύθερες μέρες 

Ημέρες αφιερωμένες 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! 

mailto:info@loveyourholidays.gr
http://www.loveyourholidays,gr/


 

 

 

 

 

Χαλάνδρι Πλάτωνος 7  Τηλ.2109639390 , Κόρινθος Πατρών 128  Τηλ.2741028688 -22146 

info@loveyourholidays.gr, www.loveyourholidays,gr 

 

Μ.Η.Τ.Ε. : 12-47-Ε- 61-00-00370-0-1  

 

8η ημέρα: Νούσα Ντούα - Ντενπασάρ - Πτήση για την Αθήνα 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 

 

9η ημέρα: Άφιξη στην Αθήνα 

Αθήνα. 

 

Περιλαμβάνονται:  

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

 Δώρο του Γραφείου μας ένα ζεστό γεύμα κατά τη διάρκεια των πτήσεων 

 5, 6 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Merusaka Nusa Dua 5*/πρώην Inaya Putri Bali Hotel 5* στη 
Νούσα Ντούα 

 Πρωινό καθημερινά 

 Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο-ξενοδοχείο 

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

 Εκδρομή στην Κούτα και στον ναό Τάνα Λοτ 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 Τοπικός ξεναγός 

 Υπηρεσίες τοπικού Ελληνόφωνου αντιπροσώπου 

 

Δε περιλαμβάνονται:  

 Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά ταξιδιωτική ασφάλεια και 
ασφάλεια COVID για ταξιδιώτες έως 75 

 ετών: +450 € 

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

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

Χρήσιμες Πληροφορίες 

Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ 
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Τιμή κατ’ άτομο: 

 

 

 

 

 

 

 

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά ταξιδιωτική ασφάλεια 
και ασφάλεια COVID για ταξιδιώτες έως 75 ετών: +450€ 
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