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LOVE YOUR HOLIDAYS 

 

 

 

HOLIDAY PLANNERS | EXOTIC TRAVEL EXPERTS | TOUR OPERATOR 

 

ΜΠΑΛΙ – ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ   
Παραλία Νούσα Ντούα - Eπίσκεψη στους ναούς Taman Ayun – Ulun Danu Beratan  - Tanah 

Lot- εκδρομή στο Ουμπούντ, Δάσος των Πιθήκων – Ορυζώνες Tegalalang - Ubud Palace - 

Επίσκεψη στον ναό Uluwatu – Παρακολούθηση παραδοσιακών  χορών KECAK - Σιγκαπούρη 

10 μέρες / 07 νύχτες 

 

 

 

 

 

Το ταξίδι 
των ονείρων 

σας 
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01η μέρα Αθήνα – Μπαλί                   

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και αναχώρηση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Μπαλί.  
 
02η μέρα Μπαλί – Παραλία 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 –  Ολοήμερη εκδρομή και επίσκεψη στους ναούς Taman Ayun – Ulun Danu 

Beratan  - Tanah Lot 

Πλούσιο πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. Σήμερα θα 

επισκεφθούμε τρεις υπέροχους ναούς σε 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. Συνχίζουμε με τον ναό Ulun Danu, έναν 

εντυπωσιακό ινδουιστικό ναό που βρίσκεται μέσα στην 

λίμνη Beratan.  

Γεύμα με παραδοσιακές γεύσεις από την Ινδονησιακή 

κουζίνα.  

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 απολαύστε αυτό το μοναδικό θέαμα.  

Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.  

Διανυκτέρευση.  

 

04η μέρα Παραλία Νούσα Ντούα - Ολοήμερη εκδρομή στο Ουμπούντ, Δάσος των Πιθήκων – Ορυζώνες Tegalalang 

Ubud Palace 

Πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο μας, που σίγουρα θα 

καλύψει και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο.  

Μία συγκλονιστική ολοήμερη εκδρομή θα 

πραγματοποιήσουμε στη σημερινή μας μέρα.  

Θα ξεκινήσουμε την επίσκεψή μας με τον ναό  Tirta Empul 

έναν ινδουιστικό μπαλινέζικο ναός νερού που βρίσκεται 

κοντά στην πόλη Tampaksiring. Το συγκρότημα του ναού 

αποτελείται από μια κατασκευή petirtaan ή λουτρού, 

διάσημη για το ιερό νερό της πηγής, όπου οι Μπαλινέζοι 

Ινδουιστές πηγαίνουν για τελετουργικό καθαρισμό. Στη 

συνέχεια, ανακαλύψτε τα φυσικά θαύματα του 

Ουμπούντ, τους πανέμορφους ορυζώνες που 

περιλαμβάνονται στον κατάλογο της UNESCO στο χωριό Tegalalang. 

Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο  όπου θα γευθούμε παραδοσιακές Μπαλινέζικες λιχουδιές.  
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Συνεχίζουμε με την επίσκεψή μας στο διάσημο Δάσος των πιθήκων (Ubud Monkey Forest), όπου ζουν πάνω από 600 

πίθηκοι, γνωστοί ως «Μακάκας». Εδώ έχετε την δυνατότητα να κάνετε “κούνια” πάνω από το δάσος (με δικά σας 

έξοδα). 

Τελευταία μας στάση στο Ubud Palace.   

Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.  

Διανυκτέρευση.  

 

05η  μέρα Παραλία Νούσα – Ντούα – Επίσκεψη στον ναό Uluwatu – Παρακολούθηση παραδοσιακών  χορών KECAK  

Πρωινό στο ξενοδοχείο.  

Νωρίς το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε από το ξενοδοχείο 

μας και θα ξεκινήσουμε με ένα γεύμα σε τοπικό 

Ινδονησιακό εστιατόριο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 

και θα ξεναγηθούμε στον ναό Uluwatu. Ο αρχαίος 

Ινδουιστικός ναός βρίσκεται στην κορυφή του βουνού 

που προεξέχει 100 μέτρα πάνω από την θάλασσα. Θα 

απολαύσουμε την εκπληκτική θέα καθώς τα κύματα 

χτυπάνε πάνω στους βράχους. 

Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς 

χορούς Kecak με το ηλιοβασίλεμα να δημιουργεί ένα 

ειδυλλιακό σκηνικό.    

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.  

Διανυκτέρευση.  

 

06η  μέρα Παραλία Νούσα – Ντούα  

Πρωινό στο ξενοδοχείο.  

Μέρα ελεύθερη για να την αξιοποιήσετε όπως εσείς επιθυμείτε.  

Διανυκτέρευση.  

 

07η 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. 

08η 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.  
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09η μέρα Σιγκαπούρη  

Πρωινό στο ξενοδοχείο.  

Για την σημερινή μέρα προτείνουμε 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.  

Διανυκτέρευση.  

 

10η μέρα Σιγκαπούρη – Αθήνα  

Νωρίς τα ξημερώματα μεταφορά από το ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο, όπου και η πτήση της επιστροφής στην 

Αθήνα.  

 

Εξασφαλισμένη αναχώρηση: 22/08 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ SCOOT AIRLINES (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ SINGAPORE)   

TR 713  22AUG  ΑΘΗΝΑ - ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ  1345 0545      

TR 280  23AUG  ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ - ΜΠΑΛΙ    0710 0950      

TR 281  28AUG  ΜΠΑΛΙ - ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ   1050 1330      

TR 712  31AUG  ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ - ΑΘΗΝΑ  0535 1155   
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  

MERUSAKA NUSA DUA 5*  

HOLIDAY INN ATRIUM SINGAPORE 4* 

 

ΤΙΜΕΣ 

Κόστος κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: 1.660€ 

 

Περιλαμβάνονται: 

 

• Αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομική θέση με την SCOOT  

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

• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις στην Nusa Dua στο ξενοδοχείο Merusaka Nusa Dua 5*  

• Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στην Σιγκαπούρη στο ξενοδοχείο Holiday Inn Atrium 4*  

• Πρωινό καθημερινά 

• Ολοήμερη εκδρομή και επίσκεψη στους  Ναούς Taman Ayun – Ulun Danu & Tanah Lot  

• Ολοήμερη εκδρομή στο Ουμπούντ, επίσκεψη στο δάσος των πιθήκων – Ubud Palace  

• Επίσκεψη στον ναό Uluwatu και παρακολούθηση παραδοσιακών χορών Kecak 

• Τρία (3) Γεύματα συνολικά κατά τη διάρκεια των εκδρομών σε τοπικά εστιατόρια 

• Μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο του Μπαλί  

• Μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο της Σιγκαπούρης  

• Αγγλόφωνος τοπικός ξεναγός 

• Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων 

• 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης   

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

• Ατομική ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις και για covid-19 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 

• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 520€ το άτομο 

• Φαγητό κατά τη διάρκεια της πτήσης. Μπορείτε να αγοράσετε μέσα στο αεροσκάφος με δικά σας έξοδα 

διαλέγοντας από το μενού.  

• Φιλοδωρήματα / Αχθοφορικά  

• Βίζα εισόδου στο Μπαλί  

• Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 

• PCR Test (Εφόσον απαιτείται) 

 

Σημείωση 

➢ 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 
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Βίζα  

➢ Για την είσοδό σας στο Μπαλί απαιτείται η έκδοση βίζας με κόστος 35 ευρώ η οποία εκδίδεται και 
πληρώνεται με την άφιξή σας στο αεροδρόμιο.  

 

Υγειονομικές Προφυλάξεις:  

➢ Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή 
➢ Το νερό δεν είναι πόσιμο 

 

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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