
 

 

Μπαλί 

 

 

Μπαλί… Το “Νησί των Θεών”, με τα μικρά, γραφικά χωριά, τους φιλόξενους κατοίκους, τις 

κατάφυτες εκτάσεις, τις χρυσές, απέραντες ακτογραμμές και τα ενεργά ηφαίστεια είναι ένας από 

τους κορυφαίους εξωτικούς προορισμούς και μια από τις πρώτες επιλογές όσον αφορά τα 

γαμήλια ταξίδια. Ένα παραμυθένιο νησί φημισμένο για τη σπάνια ομορφιά του και τη 

πνευματικότητα που αποπνέει. Γεμάτο χρώματα, καταρράκτες, τροπικές ζούγκλες, ηφαιστειακές 

λίμνες,  εξωτικά λουλούδια και φυσικά, αμέτρητους Ινδουιστικούς Ναούς, δεν αφήνει κανέναν 

επίδοξο φωτογράφο ασυγκίνητο.Η νότια πλευρά του παραδείσου της Ινδονησίας είναι επίπεδη 

και θα συναντήσετε σε αυτήν όλες τις γνωστές παραλίες του νησιού. Παρακολουθήστε τους 

παραδοσιακούς χορούς των Μπαλινέζων, που συμβολίζουν την αιώνια μάχη του καλού και του 

κακού, σε κάποιο από τα αμέτρητα φεστιβάλ που διοργανώνονται εδώ κάθε χρόνο. Σε αυτά, οι 

ευγενικοί και γεμάτοι πολιτισμό κάτοικοι του νησιού, προσφέρουν στους επισκέπτες πολύχρωμα 

λουλούδια και φαγητό για να αισθανθούν ευπρόσδεκτοι. Το Μπαλί αποτελεί τον ιδανικό 

προορισμό για όσους θέλουν να χαλαρώσουν και να ζήσουν κάτι διαφορετικό. 

 

 

 



 

Πότε αξίζει να πάτε; 
Αν και το Μπαλί μπορείτε να το επισκεφθείτε όλο το χρόνο, οι καλύτεροι μήνες είναι από τον 

Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο, καθώς θα συναντήσετε λίγες βροχές, χαμηλή υγρασία και άφθονο 

ήλιο. Οι υπόλοιποι μήνες αποτελούν την υγρή περίοδο, όπου οι βροχοπτώσεις είναι πιο συχνές, 

παρ’όλα αυτά θα έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε το νησί. 

 

 

 Μπαλί – Θερμοκρασία  
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 23 23 23 23 23 22 22 22 22 23 23 23 

Μεγ(°C) 31 31 31 31 31 30 29 29 30 31 31 31 

 

 

 

 Μπαλί – Θερμοκρασία Θάλασσας  
 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

θερμ(°C) 29 29 29 29 29 28 27 27 27 28 29 29 

 

 

 Με μία ματιά 

 
 Κολυμπήστε στα καταγάλανα νερά του Ινδικού Ωκεανού 

 Απολαύστε τον κοραλλιογενή βυθό του νησιού, γεμάτο πολύχρωμα ψάρια 

 Παρακολουθήστε παραδοσιακούς, Μπαλινεζικούς χορούς στο Ουμπούντ 

 Κάντε σερφ σε μια από τις αμέτρητες παραλίες 

 Επισκεφθείτε το ναό-ορόσημο του νησιού, τον UlunDanu 

 Δοκιμάστε την εκπληκτική κουζίνα του Μπαλί 

 Χαλαρώστε το σώμα και τη ψυχή σας κάνοντας γιόγκα 

 Δοκιμάστε όσα περισσότερα θαλάσσια σπορ μπορείτε 

 Βιώστε την κουλτούρα του νησιού. 

 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 
 Χώρα: Ινδονησία 

 Γλώσσα: Ινδονησιακή (Μπαλινεζική) 

 Ζώνη Ώρας: +5 

 Νόμισμα: Ρούπια Ινδονησίας 

 Διάρκεια πτήσης:περίπου 16 ώρες με ενδιάμεσο σταθμό 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Χάρτης Προορισμού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Μετακινήσεις:Το Μπαλί εξυπηρετούν δημόσια λεωφορεία, αλλά και λεωφορεία – 

minibusπου περνάνε από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα του νησιού. Στη περίπτωση που 

επιθυμείτε να νοικιάσετε όχημα στο αεροδρόμιο θα βρείτε αρκετές εταιρίες ενοικίασης 

αυτοκινήτων. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιβιβαστείτε σε κάποιο ταξί. 

 Συνάλλαγμα:  Σας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε κάποιο ανταλλακτήριο στη 

πόλη, και όχι στο αεροδρόμιο. Καλό είναι όμως να έχετε μαζί σας λίγες Ρούπιες από την 

Ελλάδα για τα πρώτα σας έξοδα.  Στα συνεργαζόμενα καταστήματα 

CapitalExchangeέχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Φυσικά, μπορείτε να 

χρησιμοποιείτε και την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα στα καταστήματα όπου υπάρχει 

η σχετική ένδειξη. 

 Επικοινωνία:  Καλό θα ήταν, με την άφιξή σας στο Μπαλί, να προμηθευτείτε μια sim 

κάρτα από το αεροδρόμιο, καθώς τα κόστη περιαγωγής είναι αρκετά υψηλά*. Φυσικά, 

τα περισσότερα ξενοδοχεία διαθέτουν δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο, όπως και οι 

καφετέριες και τα εστιατόρια. 

 

*Καθώς τα κόστη μεταβάλλονται, θα λάβετε πιο αναλυτικές πληροφορίες στον ταξιδιωτικό σας φάκελο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Δραστηριότητες 

 

 
1) “Χαθείτε” σε μια ζούγκλα 

 

Τα βουνά που περιβάλλουν την πόλη Ουμπούντ 

προσφέρουν πολλές επιλογές για πεζοπορία και 

περιπέτεια στη ζούγκλα. Προχωρήστε βόρεια και 

εξερευνήστε την περιοχή Munduk.  Εδώ βρίσκονται 

οι δίδυμες λίμνες Tamblinganκαι Buya, οι οποίες θα 

σας γοητεύσουν με μονοπάτια που περνούν μέσα 

από το αρχαίο τροπικό δάσος που φιλοξενεί 

εξωτικά πουλιά και γιγάντια δέντρα. Στην πόλη θα 

βρείτε πολλούς τοπικούς οδηγούς για να σας 

δείξουν τη διαδρομή. 

 

 

2) Ναός UlunDanu 

 

Ο ναός UlunDanuβρίσκεται στο άκρο της λίμνης 

Baratan, στη περιοχή Bedugul. Αυτό το όμορφο 

κτήριο είναι αφιερωμένο στη Θεά της λίμνης και 

είναι από τα πιο ήσυχα και γαλήνια μέρη στο 

Μπαλί. Αποτελείται από διαφορετικά ιερά και αξίζει 

να τα δείτε όλα. Το καθένα είναι αφιερωμένο σε 

διαφορετικό Θεό. Αναζητήστε τις περίτεχνες 

αρχιτεκτονικές πινελιές, όπως οι περίπλοκες 

σκαλιστές πύλες. 

 

 

 

 
3) Ναός TirtaEmpul 

 

Οι ντόπιοι πιστεύουν ότι το ιερό νερό που ρέει στον 

Ναό TirtaEmpulέχει τη ικανότητα να θεραπεύει και 

να καθαρίζει το σώμα και την ψυχή τους. Οι 

τουρίστες μπορεί να πιστεύουν ή όχι την ίδια ιδέα, 

αλλά μια βουτιά στα νερά της πηγής σε έναν τόσο 

γαλήνιο και όμορφο ναό είναι μια εμπειρία που δεν 

πρέπει να χάσετε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Αναζητήστε τους καταρράκτες 

 

Ποιός δεν θέλει να βουτήξει σε αυτές τις πισίνες στη 

μέση της ζούγκλας; Τα βόρεια και κεντρικά δάση 

στο Μπαλί διαθέτουν μερικά μαγικά σημεία για να 

τα ανακαλύψετε. Επισκεφθείτε το Git-git,το 

Sekumpulκαι το TukadCepungγια μια αξέχαστη 

εμπειρία στην μπαλινεζική φύση. Το γλυκό, 

δροσερό νερό θα σας ξυπνήσει από την αίσθηση 

πως βρίσκεστε σε όνειρο. 

 

 

 

 

5) Ανεβείτε σε ένα ηφαίστειο το ξημέρωμα 

 

Το Μπαλί φιλοξενεί αρκετές ηφαιστειακές κορυφές, 

οι οποίες φτάνουν τα 3 χιλιόμετρα υψόμετρο. Τί 

μπορεί να είναι πιο συναρπαστικό από το να 

ξεκινήσετε την πεζοπορία σας το βράδυ και να 

φτάσετε στην κορυφή για να δείτε την ανατολή του 

ηλίου; Θα αναζωογονήσει το σώμα και το πνεύμα 

σας και θα γίνει το highlight των διακοπών σας. 

Θαυμάστε την πιο εντυπωσιακή ανατολή του ηλίου 

στο MountBatur. 

 

 

 

 

 

 

 

Φαγητό και Διασκέδαση 
 

 

 
 Nasi/Mie Goreng 

 

Πρακτικά το εθνικό πιάτο της Ινδονησίας, το 

nasigoreng(τηγανιτό ρύζι) και το miegoreng 

(τηγανιτά νούντλς) αποτελούν βασικά συστατικά 

της τοπικής διατροφής. Μπορείτε να τα 

παραγγείλετε όπως προτιμάτε, συνήθως 

συνδεύονται από ένα τηγανιτό αυγό, αποξηραμένα 

κρεμμύδια, λαχανικά και σερβίρεται με τουρσί, 

γαρίδες και μπαστούνια χοιρινό ή μοσχαρίσιο 

κρέας. 

 

 

 

 

 



 
 Sate LilitIkan 

 

Αυτό το πιάτο θυμίζει το satay(ψητό κρέας σε 

καλαμάκι) που συναντάμε σε όλη τη 

νοτιοανατολική Ασία. Αυτό όμως περιλαμβάνει 

θαλασσινά, αντί για κρέας. Συνήθως είναι κιμάς 

καβουριού που αναμειγνύεται με μπαχαρικά 

ψημένος στη σχάρα. Πιθανό να το συναντήσετε 

ελαφρώς πικάντικο ή γλυκό, όμως είναι πραγματικά 

νόστιμο. Εκτός από το ξύλινο καλαμάκι, πιθανό να 

το βρείτε περασμένο σε βλαστό λεμονόχορτου. 

 

 

 

 Χαλαρώστε σε ένα σπα 

 

Το Μπαλί φημίζεται για τις υπηρεσίες σπα που 

συνδυάζουν παραδοσιακά τοπικά υλικά και αιώνιες 

τεχνικές  που θα σας χαλαρώσουν και θα σας 

αναζωογονήσουν. Τα σπα συνήθως διαθέτουν 

πολύ ωραία θέα. Τα πακέτα συνδυάζουν 

λουλούδια, ρύζι και ιερό νερό για να βιώσετε αυτήν 

τη μοναδική εμπειρία. 

 

 

 

 

 

 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Η νυχτερινή ζωή του νησιού είναι συγκεντρωμένη 

στις περιοχές Kutaκαι Sanur.Εδώ θα συναντήσετε 

πολλούς ντόπιους αλλά και τουρίστες να χορεύουν 

υπό τους ρυθμούς της δυνατής μουσικής μέχρι τις 

πρώτες πρωινές ώρες. Τα πιο δημοφιλή μαγαζιά 

βρίσκονται στη περιοχή Seminyak, τα οποία 

ξεκινούν να γεμίζουν με κόσμο στις 23:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Οι καλύτερες παραλίες 

 

 
 Kuta Beach 

 

Είναι μια παραλία περίπου 2.5 χιλιομέτρων με λευκή 

άμμο στη δυτική πλευρά του Μπαλί. Παρά τη 

ραγδαία ανάπτυξη και την κίνηση, η μοναδική 

γοητεία της συνεχίζει να προσελκύει τόσο 

τουρίστες, όσο και ντόπιους. Εδώ μπορείτε να 

απολαύσετε ένα μασάζ ή να κάνετε ηλιοθεραπεία. 

Το ηλιοβασίλεμα είναι μαγικό. Η παραλία διαθέτει 

πολλούς πλανόδιους πωλητές, οι οποίοι πωλούν 

κρύα ποτά, φρέσκα φρούτα και πετσέτες. 

 

 

 
 Seminyak Beach 

 

Η SeminyakBeach χωρίζεται σε τμήματα, τα 

καλύτερα εκ των οποίων είναι το Petitengerκαι το 

DoubleSix. Συνήθως έχει κύματα και υπάρχουν 

περιοχές της παραλίας που έχουν κόκκινη σημαία 

(δεν επιτρέπεται το κολύμπι). Είναι εξαιρετικό σημείο 

για έμπειρους σέρφερς. Την παραλία καλύπτει 

μαλακή, λευκή άμμος. 

 

 

 

 

 
 Samur Beach 

 

Η παραλία Sanur είναι ήσυχη και βρίσκεται κοντά σε 

ένα ήρεμο και γοητευτικό ψαροχώρι, σε αντίθεση με 

τις περισσότερες παραλίες στο Μπαλί. Συχνά λένε 

ότι είναι ακριβώς το αντίθετο από την Kuta, η οποία 

βρίσκεται στην απέναντι πλευρά του νησιού. Το 

μεγαλύτερο μέρος της προστατεύεται από τον 

ομώνυμο ύφαλο και έχει μικρά κύματα, 

επιτρέποντάς σας να απολαύσετε το κολύμπι. 

Ακόμη, ενδείκνυται για snorkeling.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Canggu Beach 

 

Βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές Seminyakκαι 

TanahLot και είναι ιδανική για σερφ. Το μεγαλύτερο 

μέρος της ακτογραμμής είναι καλυμμένο με μαύρη, 

ηφαιστειακή άμμο, δημιουργώντας μια 

εντυπωσιακή εικόνα. Η ελκυστικότητά της αυξάνεται 

από τα καταπράσινα βουνά που την περιβάλλουν. 

Κοντά στην παραλία θα βρείτε και πολλά ξενοδοχεία 

με εξαιρετική θέα. 

 

 

 

 
 Nusa Dua Beach 

 

Η NusaDua είναι μια περιοχή γεμάτη all-

inclusive,παραθαλάσσια, πολυτελή ξενοδοχεία και 

θέρετρα διεθνών αλυσίδων με υπέροχες 

εγκαταστάσεις και περιποιημένους κήπους. Οι 

παραλίες της είναι απομονωμένες και καθαρές. 

Ακόμη, έχει μοναδική θέα προς τον ναό Geger, 

χτισμένο σε έναν ασβεστολιθικό βράχο καλυμμένο 

με γρασίδι. 


