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LOVE YOUR HOLIDAYS 

 

 

 

HOLIDAY PLANNERS | EXOTIC TRAVEL EXPERTS | TOUR OPERATOR 

 

ΜΠΑΛΙ – ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ   
Παραλία Νούσα Ντούα - Σιγκαπούρη 

11 μέρες / 08 νύχτες 
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01η μέρα Αθήνα – Μπαλί                   

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

 

02η μέρα Μπαλί – Νούσα Ντούα 

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.  

 

03η μέρα Παραλία Νούσα Ντούα –  Επίσκεψη στους ναούς Taman Ayun – Tanah Lot 

Πλούσιο πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. Μέρα 

ελεύθερη για να την αξιοποιήσετε όπως εσείς επιθυμείτε.  

Το απόγευμα θα έχουμε μία εκδρομή όπου θα μας οδηγήσει 

στην αγροτική καρδιά του Μπαλί. Ο πρώτος σταθμός είναι ο 

ναός Taman Ayun. Χτισμένος τον 17ο αιώνα από τον πρώην 

βασιλιά του Mengwi, ο ναός περιβάλλεται από μια υδάτινη 

τάφρο και διαθέτει σειρές από ιερά και περίπτερα. 

Ο τελευταίος σταθμός και το αποκορύφωμα της ξενάγησης 

είναι ο ναός Tanah Lot - ένας από τους πιο ιερούς ναούς στο 

Μπαλί που είναι χτισμένος στην κορυφή ενός τεράστιου 

βράχου, που περιβάλλεται από τον ωκεανό. Βυθιστείτε στη 

μυστικιστική ατμόσφαιρα και παρακολουθήστε το 

ηλιοβασίλεμα (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες). Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση.  

 

4η μέρα Μπαλί - Ολοήμερη εκδρομή στο Ουμπούντ, Δάσος των Πιθήκων, Κινταμάνι  

Πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο μας, που σίγουρα θα καλύψει 

και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο.  

Ανακαλύψτε τα φυσικά θαύματα του Ουμπούντ, τους 

πανέμορφους ορυζώνες που περιλαμβάνονται στην UNESCO 

και τους ιερούς ναούς μέσα από μία πανέμορφη ολοήμερη 

εκδρομή.  

Θα επισκεφθούμε το Ubud Monkey Forest, το χωριό Κινταμάνι 

όπου θα απολαύσουμε το ηφαίστειο και την λίμνη Μπατούρ, 

θα κάνουμε πεζοπορία ανάμεσα στους ορυζώνες Tegalalang 

και θα περιηγηθούμε σε μια φυτεία καφέ. Για το τέλος θα 

δροσιστούμε με μια βουτιά στον καταρράκτη Tegenungan. 

Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.  

Διανυκτέρευση.  

 

05η – 07η μέρα Παραλία Νούσα Ντούα 

Μέρες ελεύθερες για να τις αξιοποιήσετε όπως εσείς επιθυμείτε.  

Διανυκτέρευση.  
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08η μέρα Μπαλί – Σιγκαπούρη  

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο όπου και η 

πτήση μας για την πανέμορφη και καταπράσινη Σιγκαπούρη. Μια 

από τις πιο αναπτυγμένες πόλεις του κόσμου και μια από τις 

μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις της Ασίας. Η πόλη που έγινε 

κράτος σας υποδέχεται και υπόσχεται να σας αφήσει με τις 

καλύτερες αναμνήσεις. 

Κάντε βραδινό σαφάρι ή κολυμπήστε με τους καρχαρίες στο 

Underwater World, αράξτε στην τροπική παραλία Sentosa ή κάντε 

μια συναρπαστική βόλτα με τα τρενάκια των Universal Studios. 

 

09η μέρα Σιγκαπούρη  

Πρωινό στο ξενοδοχείο.  

Μέρα ελεύθερη για να περπατήσετε την πανέμορφη αυτή πόλη.  

Ο παράδεισος των αγορών είναι εδώ, υφάσματα, gadgets και κοσμήματα σε τιμές τόσο χαμηλές που δεν θα 

το πιστεύετε! Τα εμπορικά μεγαθήρια της Orchard Road, όπως το εντυπωσιακό Ngee Ann City θα κλέψουν τις 

εντυπώσεις.  

 

10η – 11η μέρα Σιγκαπούρη – Αθήνα  

Πρωινό στο ξενοδοχείο.  

Για την σημερινή μέρα έχουμε προγραμματίσει μία ξενάγηση στην πόλη και επίσκεψη στους Βοτανικούς κήπους.  

Απολαύστε την ποικιλομορφία της Σιγκαπούρης καθώς εξερευνούμε τη γκάμα των πολιτισμών της, βουτάμε 

στην ιστορία της και θαυμάζουμε τον συνδυασμό παλιού και νέου σε αυτήν την ενημερωτική μισή μέρα 

περιήγηση στην πόλη. Πρώτα, περνάμε από την αποικιακή περιοχή για να απολαύσουμε τη θέα στο Padang, 

το Esplanade και τα θέατρα στον κόλπο. Στη συνέχεια, σταματάμε στο Merlion – ένα μυθικό θηρίο που είναι 

μισό λιοντάρι και μισό ψάρι και λειτουργεί ως το διάσημο τουριστικό σύμβολο της Σιγκαπούρης. Στη συνέχεια 

κατευθυνόμαστε στον ναό Thian Hock Keng, έναν από τους παλαιότερους ναούς Hokkien της Σιγκαπούρης, 

και συνεχίζουμε στους Βοτανικούς Κήπους της Σιγκαπούρης. Οι απίστευτοι τροπικοί κήποι 161 ετών 

περιλαμβάνουν τον Εθνικό Κήπο Ορχιδέας. Η λοφώδης έκταση 30.000 τ.μ. φιλοξενεί μια πολύχρωμη συλλογή 

με περισσότερα από 1.000 είδη και 2.000 υβρίδια ορχιδέων. Στη συνέχεια οδηγούμε στην πολύχρωμη Chinatown 

και τη Μικρή Ινδία, πρώην περιοχή Chulia Kampong, η οποία ήταν αρχικά ένα τμήμα της αποικιακής 

Σιγκαπούρης όπου ζούσαν οι Ταμίλ μετανάστες υπό τη βρετανική πολιτική εθνοτικού διαχωρισμού.  

Το απόγευμα μεταφορά από το ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο, όπου και η πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.  

Άφιξη την επόμενη μέρα.  

 

Αναχωρήσεις: 24/01, 11/02, 21/02, 07/03, 18/03, 21/03, 04/04, 22/04, 06/05, 16/05, 23/05, 30/05 

 

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 281 Μπαλί - Σιγκαπούρη 10:55 - 13.35 

TR 712 Σιγκαπούρη - Αθήνα 03.00 - 09.10 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  

MERUSAKA NUSA DUA 5*  

HOLIDAY INN ATRIUM SINGAPORE 4* 

 

ΤΙΜΕΣ 

Κόστος κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: 1.460€ 
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Περιλαμβάνονται: 

 

• Αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση με την SCOOT  

• Μία (1) αποσκευή 20 κιλών και μία (1) χειραποσκευή το άτομο 

• Φαγητό κατά τη διάρκεια των πτήσεων  

• Έξι (6) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Merusaka Nusa Dua Bali 5*    

• Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Holiday Inn Atrium Singapore 4*στη Σιγκαπούρη 

• Πρωινό καθημερινά 

• Μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο του Μπαλί  

• Μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο της Σιγκαπούρης 

• Απογευματινή ξενάγηση στους Ναούς Taman Ayun & Tanah Lot  

• Ολοήμερη εκδρομή στο Ουμπούντ, επίσκεψη στο δάσος των πιθήκων και στο Κινταμάνι 

• Μισής ημέρας ξενάγηση στην Σιγκαπούρη και επίσκεψη στους Βοτανικούς Κήπους 

• 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης   

• Ενημερωτικά έντυπα 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

• Ατομική ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις και για covid-19 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 

• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 520€ το άτομο 

• Φιλοδωρήματα / Αχθοφορικά  

• Βίζα εισόδου στο Μπαλί  

• Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 

• PCR Test (Εφόσον απαιτείται) 

 

Σημειώσεις 

➢ 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  

➢ Οι εκδρομές πραγματοποιούνται με λεωφορείο όπου συμμετέχουν κι άλλοι ταξιδιώτες με 

Αγγλόφωνο ξεναγό 
 

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:  

 

➢ Σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση του Covid 19 θα πρέπει να είστε 

πλήρως εμβολιασμένοι για να επιτραπεί η είσοδός σας στην Ινδονησία και στη Σιγκαπούρη 

➢ Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή 

➢ Το νερό δεν είναι πόσιμο 
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