
 

 
Δηάξθεηα: 9 εκέξεο 

Αλαρωξήζεηο: 11, 25/06, 09, 23/07, 13/08, 22/10 

 

ΜΠΑΛΙ 
Νηελπαζάξ - Ννύζα Νηνύα - Δάζνο κε καϊκνύδεο - Ηθαίζηεην Κηληακάλη - 

Οξπδώλεο Τεγθαιαιάλγθ - Εθδξνκή ζηελ Κνύηα θαη ζηνλ λαό Τάλα Λνη 

 

Τν Μπαιί είλαη έλα από ηα πην δεκνθηιή λεζηά νιόθιεξνπ ηνπ Ιλδνλεζηαθνύ αξρηπειάγνπο. 
Μηα επίζθεςε εδώ ελεξγνπνηεί ηηο αηζζήζεηο - ην κεζπζηηθό άξσκα ηνπ ζπκηάκαηνο θαη ηνπ 

γαξίθαινπ αλαδύεηαη ζηνλ ηξνπηθό αέξα. Τν κηθξνζθνπηθό απηό λεζί είλαη πινύζην ζε 

θπζηθή νκνξθηά, κε δεθάδεο αμηνζέαηα θαη δπλαηόηεηεο δξαζηεξηνηήησλ γηα θάζε είδνπο 

ηαμηδηώηε. Οη surfers έξρνληαη γηα ηα ζξπιηθά θύκαηα, νη πεδνπόξνη κπνξνύλ λα πεξάζνπλ 

από εθαηζηεηαθέο θνξπθέο θαη από νκηριώδεηο θαηαξξάθηεο θαη νη πνδειάηεο λα 
πνδειαηνύλ κέζα ζε θαηαπξάζηλα ηνπία κε νξπδώλεο θαη παξαδνζηαθά ρσξηά. Η πινύζηα 

ζθελή ηέρλεο ηνπ λεζηνύ είλαη κηα αθόκε ηαμηδησηηθή εκπεηξία, ελώ αλ επηδηώθεηε ηελ 

ραιάξσζε, ε πλεπκαηηθόηεηα πξνζζέηεη αθόκα έλα ζηξώκα ζηελ κπζηεξηαθή ηνπ γνεηεία. 

Η παξαθνινύζεζε ησλ ηεξώλ ηειεηώλ ζηνπο ζαπκαζηνύο λανύο είλαη από ηηο θνξπθαίεο 

ζηηγκέο πνπ ζα βηώζεηε θαηά ηελ παξακνλή ζαο ζην Μπαιί! 

 
 

Πξόγξακκα εκέξαο 

 

1ε εκέξα: Αζήλα - Νηελπαζάξ/Μπαιί 

Πηήζε κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ γηα ην ηξνπηθό λεζί ηεο Ιλδνλεζίαο, ην Μπαιί. Η 
νξγηώδεο βιάζηεζε, νη θαηαπξάζηλνη θιηκαθσηνί νξπδώλεο, ηα εθαίζηεηα, ηα παξαδνζηαθά 

ρσξηνπδάθηα, ηα εθπιεθηηθά ρεηξνηερλήκαηα (μπιόγιππηα, θεξακηθά, κπαηίθ, θνζκήκαηα, 

κάζθεο θιπ.), νη ζαπκαζηνί Ιλδνπηζηηθνί λανί, νη πνιππιεζείο εθδειώζεηο ιαηξείαο, νη 

ππέξνρεο παξαιίεο θαη πάλσ απ΄ όια νη ίδηνη νη Μπαιηλέδνη κε ηα αθνπιηζηηθά ηνπο 

ρακόγεια, απνηεινύλ ηα ζπζηαηηθά κηαο κνλαδηθήο ηαμηδησηηθήο εκπεηξίαο. 
 

2ε εκέξα: Νηελπαζάξ - Ννύζα Νηνύα 

Άθημε ζην Μπαιί, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 



3ε εκέξα: Ννύζα Νηνύα - Δάζνο κε καϊκνύδεο - Ηθαίζηεην Κηληακάλη - Οξπδώλεο 

Τεγθαιαιάλγθ - Ννύζα Νηνύα 

Η ζεκεξηλή κέξα πεξηιακβάλεη επίζθεςε ζην δάζνο κε ηηο κατκνύδεο, ζην εθαίζηεην 
Κηληακάλη θαη ζηνπο νξπδώλεο Σεγθαιαιάλγθ (Tegalalang). Σν δάζνο κε ηηο κατκνύδεο 

(Ubud Monkey Forest) βξίζθεηαη κέζα ζην ρσξηό Παληαλγθηεγθάι (Padangtegal), νη 

θάηνηθνη ηνπ νπνίνπ ην ζεσξνύλ σο έλα ζεκαληηθό πλεπκαηηθό, νηθνλνκηθό θαη 

εθπαηδεπηηθό θέληξν. Τπάξρνπλ πνιιά ζεκεία ελδηαθέξνληνο γηα λα εμεξεπλήζνπλ νη 

επηζθέπηεο. Μέζα 12,5 εθηάξηα δάζνπο κπνξεί θαλείο λα δεη κεξηθνύο από ηνπο πεξίπνπ 
700 πηζήθνπο, θαζώο θαη 186 είδε δέληξσλ. Σν εθαίζηεην Κηληακάλη κε ηε ιίκλε Μπαηνύξ 

ζηελ θαιληέξα ηνπ βξίζθεηαη ζην βνξεηναλαηνιηθό ηκήκα ηνπ λεζηνύ. Αθνύ απνιαύζνπκε 

κηα παλνξακηθή ζέα ζην εθαίζηεην κε ηελ καγεπηηθή ιίκλε, ζα ζπλερίζνπκε γηα ηνπο 

πεξίθεκνπο νξπδώλεο Σεγθαιαιάλγθ, όπνπ ζα ζαπκάζνπκε ην ππέξνρν ηνπίν ησλ 

ιαμεπκέλσλ βνπλώλ θαη ζα δνύκε ηνπο ληόπηνπο λα θξνληίδνπλ ηα ρσξάθηα ηνπο. Γεύκα 

ζε ηνπηθό εζηηαηόξην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο. Μεηαθνξά ζηε Ννύζα Νηνύα ζην 
λόηην Μπαιί θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

4ε εκέξα: Ννύζα Νηνύα - Εθδξνκή ζηελ Κνύηα θαη ζηνλ λαό Τάλα Λνη 

ήκεξα ζα επηζθεθζνύκε ηελ ηνπξηζηηθή πξσηεύνπζα ηνπ λεζηνύ, ηελ Κνύηα, κε ηα 

άθζνλα κπαξάθηα, ηηο ηνπηθέο ηαβέξλεο (βαξνύλγθ), ηηο πνιπάξηζκεο αγνξέο ζε είδε 
ξνπρηζκνύ θαη όρη κόλν, θαζώο θαη ηελ κεγάιε παξαιία - πόιν έιμεο γηα ηνπο απαληαρνύ 

ζέξθεξο. ηε ζπλέρεηα ζα ζαπκάζνπκε ηνλ εληππσζηαθό λαό Σάλα Λνη, ν νπνίνο είλαη 

θηηζκέλνο ζηελ θνξπθή ελόο βξάρνπ ζηνλ Ιλδηθό. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. 

Γηαλπθηέξεπζε. 

 
5ε  - 7ε εκέξα: Ννύζα Νηνύα - Ειεύζεξεο κέξεο 

Ηκέξεο αθηεξσκέλεο ζηελ μεθνύξαζε θαη ζε δηάθνξεο ζαιάζζηεο δξαζηεξηόηεηεο. Η ιεπθή 

αθξνγηαιηά θαη ε ήξεκε ζάιαζζα ζαο πξνθαινύλ γηα θνιύκπη, ελώ ν θνξαιιηνγελήο 

ύθαινο είλαη ηδαληθόο γηα ηνπο ιάηξεηο ησλ θαηαδύζεσλ. Οηθνλνκηθέο αγνξέο, δηαζθέδαζε 

γηα θάζε γνύζην θαη γαζηξνλνκηθέο απνιαύζεηο, ζπκπιεξώλνπλ κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηε 

δηακνλή ζαο! 
 

8ε ήκεξα: Ννύζα Νηνύα - Νηελπαζάξ - Πηήζε γηα ηελ Αζήλα 

Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη επηβίβαζε ζηελ πηήζε γηα ηελ Αζήλα κέζσ ελδηάκεζνπ 

ζηαζκνύ. 

 
9ε εκέξα: Άθημε ζηελ Αζήλα 

 

Τηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν  

 

Αλαρώξεζε Τηκή ζε δίθιηλν Δηαθνξά κνλνθιίλνπ 

11/06 1.870 € 

+ 300 € 

25/06 & 23/07 1.150 € 

09/07 1.220 € 

+ 360 € 

13/08 1.290 € 

22/10 1.090 € + 300 € 

 



Πεξηιακβάλνληαη: 

 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κε πηήζεηο ηεο Scoot (ζπγαηξηθή ηεο Singapore) θαη απνζθεπή 
20 θηιώλ 

 Γώξν ηνπ Γξαθείνπ καο έλα δεζηό γεύκα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πηήζεσλ 

 6 δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν Merusaka Nusa Dua 5*/πξώελ Inaya Putri Bali 

Hotel 5* ζηε Ννύζα Νηνύα 

 Πξσηλό θαζεκεξηλά 
 Μεηαθνξέο από/πξνο αεξνδξόκην-μελνδνρείν 

 Δθδξνκή ζην δάζνο κε ηηο κατκνύδεο, ζην εθαίζηεην Kηληακάλη θαη ζηνπο νξπδώλεο 

Σεγθαιαιάλγθ κε γεύκα 

 Δθδξνκή ζηελ Κνύηα θαη ζηνλ λαό Σάλα Λνη 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 

 Σνπηθόο μελαγόο 
 Έκπεηξνο Έιιελαο αξρεγόο-ζπλνδόο θαη όρη ηνπηθόο αγγιόθσλνο. 

 

Δελ πεξηιακβάλνληαη: 

 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινο θαπζίκσλ, θηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά ηαμηδησηηθή 
αζθάιεηα θαη αζθάιεηα COVID γηα ηαμηδηώηεο έσο 75 εηώλ: 450 € 

 Βίδα Μπαιί: 35 €. Δθδίδεηαη θαη πιεξώλεηαη θαηά ηελ άθημή ζαο ζην αεξνδξόκην 

 Ό, ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό, πξνηεηλόκελν 

θιπ. 

 
Σεκεηώζεηο:  

 

 Απαξαίηεην δηαβαηήξην κε 6κελε ηζρύ. 

 πκκεηνρή ζηελ εθδξνκή ζεκαίλεη όηη αλαληίξξεηα απνδέρεζηε ηνπο Γεληθνύο Όξνπο 

πκκεηνρήο. 

 
 

Πηήζεηο: 

 

Γηα αλαρσξήζεηο 11, 25/06, 09/07: 

 

Πηήζε Ηκεξνκελία Δηαδξνκή 
Ώξα 

Αλαρώξεζεο 
Ώξα Άθημεο 

TR723 1ε εκέξα ΑΘΗΝΑ - ΙΓΚΑΠΟΤΡΗ 16:10 09:00 

TR288 2ε εκέξα 
ΙΓΚΑΠΟΤΡΗ – 

ΝΣΔΝΠΑΑΡ/ΜΠΑΛΙ 
15:45 18:25 

TR285 8ε εκέξα 
ΝΣΔΝΠΑΑΡ/ΜΠΑΛΙ – 

ΙΓΚΑΠΟΤΡΗ 
14:30 17:15 

TR722 9ε εκέξα ΙΓΚΑΠΟΤΡΗ - ΑΘΗΝΑ 00:30 07:00 

 

 

 

 
 

 

 



 

Γηα αλαρσξήζεηο 23/07, 13/08: 

 

Πηήζε Ηκεξνκελία Δηαδξνκή 
Ώξα 

Αλαρώξεζεο 
Ώξα Άθημεο 

TR723 1ε εκέξα ΑΘΗΝΑ - ΙΓΚΑΠΟΤΡΗ 16:10 09:00 

TR288 2ε εκέξα 
ΙΓΚΑΠΟΤΡΗ – 

ΝΣΔΝΠΑΑΡ/ΜΠΑΛΙ 
15:45 18:25 

TR281 8ε εκέξα 
ΝΣΔΝΠΑΑΡ/ΜΠΑΛΙ – 

ΙΓΚΑΠΟΤΡΗ 
10:50 13:40 

TR722 9ε εκέξα ΙΓΚΑΠΟΤΡΗ - ΑΘΗΝΑ 00:30 07:00 

 

 

Γηα αλαρσξήζεηο 22/10: 

 

Πηήζε Ηκεξνκελία Δηαδξνκή 
Ώξα 

Αλαρώξεζεο 
Ώξα Άθημεο 

TR723 1ε εκέξα ΑΘΗΝΑ - ΙΓΚΑΠΟΤΡΗ 16:10 09:00 

TR288 2ε εκέξα 
ΙΓΚΑΠΟΤΡΗ – 

ΝΣΔΝΠΑΑΡ/ΜΠΑΛΙ 
15:45 18:25 

TR289 8ε εκέξα 
ΝΣΔΝΠΑΑΡ/ΜΠΑΛΙ – 

ΙΓΚΑΠΟΤΡΗ 
19:25 22:10 

TR722 9ε εκέξα ΙΓΚΑΠΟΤΡΗ - ΑΘΗΝΑ 00:30 07:00 

 


