
 

Δηάξθεηα: 11 εκέξεο 

Αλαρωξήζεηο:  23/07, 06/08 

 

Μπαιί θαη Σηγθαπνύξε 
Νηελπαζάξ - Ννύζα Νηνύα - Δάζνο κε καϊκνύδεο - Ηθαίζηεην Κηληακάλη - 

Οξπδώλεο Τεγθαιαιάλγθ -  Κνύηα - Τάλα Λνη – Σηγθαπνύξε 

 

Ο ηποπικόρ πποοπιζμόρ με ηην απηιόηεπη ηοςπιζηική ςποδομή, έσει κπαηήζει αναλλοίωηο 

ηον εξωηικό ηος σαπακηήπα. Καηαππάζινα ηοπία, κλιμακωηοί οπςζώνερ και ινδοςιζηικοί ναοί 

ζςνδςάζονηαι πανέμοπθα με ηιρ ςπέποσερ παπαλίερ. Η λεςκή ακπογιαλιά και η ήπεμη 
λιμνοθάλαζζα ζαρ πποκαλούν για κολύμπι, ενώ ο κοπαλλιογενήρ ύθαλορ είναι ιδανικόρ για 

ηοςρ λάηπειρ ηων καηαδύζεων. Οικονομικέρ αγοπέρ, διαζκέδαζη για κάθε γούζηο και 

γαζηπονομικέρ απολαύζειρ, ζςμπληπώνοςν με ηον καλύηεπο ηπόπο ηη διαμονή ζαρ! 

 

 
Πξόγξακκα Εθδξνκήο 

 

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 Τεγθαιαιάλγθ (Tegalalang). Τν 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. Υπάξρνπλ 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. Τν 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 Τεγθαιαιάλγθ, 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 

Σήκεξα 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. Σηε ζπλέρεηα ζα ζαπκάζνπκε ηνλ εληππσζηαθό λαό Τάλα 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 εκέξα: Ννύζα Νηνύα - Νηελπαζάξ - Σηγθαπνύξε 
Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη επηβίβαζε ζηελ πηήζε γηα Σηγθαπνύξε. Άθημε θαη 

ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν Paradox Merchant Court, ζε απόζηαζε κεξηθώλ κέηξσλ από 

ηελ πξνθπκαία-θέληξν δηαζθέδαζεο Κιαξθ Κε (Clarke Quay). Γηαλπθηέξεπζε. 

 

9ε εκέξα:  Σηγθαπνύξε, Πεξηήγεζε 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεκεξηλήο καο πεξηήγεζε ζα δνύκε ηα ζεκαληηθόηεξα αμηνζέαηα ηεο 

πόιεο, όπσο ην Fountain of Wealth - έλα από ηα κεγαιύηεξα ζηληξηβάληα ζηνλ θόζκν - ηνπο 

θήπνπο ηεο Οξρηδέαο, ηνπο θήπνπο Άβαηαξ, ηνλ κπζηθό ζαιάζζην ιένληα, ηελ Κηλέδηθε θαη 

ηελ Ιλδηθή ζπλνηθία θ.ά. Γηα ην βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε λα επηδνζείηε ζε λπρηεξηλό ζαθάξη. 

 
10ε εκέξα: Σηγθαπνύξε  

Γηα ηε ζεκεξηλή ειεύζεξε κέξα ζαο πξνηείλνπκε λα επηζθεθζείηε ην λεζί Σεληόζα - 

κεζεκεξηαλή ώξα γηα λα δείηε ην δηάζεκν ζόνπ. Βξαδηλή κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη 

επηβίβαζε ζηελ κεηακεζνλύρηηα πηήζε γηα ηελ Αζήλα. 

 

11ε εκέξα: Άθημε ζηελ Αζήλα 
 

 

Τηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν: 

 

Αλαρώξεζε Τηκή ζε δίθιηλν Δηαθνξά Μνλνθιίλνπ 

23/07, 06/08 1.590 €  + 560 € 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

Πεξηιακβάλνληαη:  

 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα µε πηήζεηο ηεο Scoot (ζπγαηξηθή ηεο Singapore) θαη απνζθεπή 

20 θηιώλ  

 ∆ώξν ηνπ Γξαθείνπ µαο έλα δεζηό γεύµα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πηήζεσλ 

 6 δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν Merusaka Nusa Dua 5*/πξώελ Inaya Putri Bali 
Hotel 5* ζηε Ννύζα Νηνύα 

 2 δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν Paradox Merchant Court Clarke Quay 4* sup. 

(πξώελ Swissotel), ζε απόζηαζε µεξηθώλ µέηξσλ από ηελ πξνθπµαία-θέληξν 

δηαζθέδαζεο Κιαξθ Κε (Clarke Quay) 

 Πξσηλό θαζεµεξηλά 
 Μεηαθνξέο από/πξνο αεξνδξόµην-μελνδνρείν 

 Δθδξνµή ζην δάζνο µε ηηο µατµνύδεο, ζην εθαίζηεην Kηληαµάλη θαη ζηνπο νξπδώλεο 

Τεγθαιαιάλγθ µε γεύµα 

 Δθδξνµή ζηελ Κνύηα θαη ζηνλ λαό Τάλα Λνη 

 Πεξηήγεζε ζηελ Σηγθαπνύξε 
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 

 Τνπηθόο μελαγόο 

 Έµπεηξνο Έιιελαο αξρεγόο-ζπλνδόο θαη όρη ηνπηθόο αγγιόθσλνο! 

 

Δελ πεξηιακβάλνληαη:  

 
 Φόξνη αεξνδξνµίσλ, επίλαπινο θαπζίµσλ, θηινδσξήµαηα, αρζνθνξηθά ηαμηδησηηθή 

αζθάιεηα θαη αζθάιεηα COVID γηα ηαμηδηώηεο έσο 75 εηώλ: + 480 € 

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

 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην πξόγξαµµα ή αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό, πξνηεηλόµελν 

θιπ. 
 

Σεκεηώζεηο: 

 

 Απαηηείηαη έγθπξν θαη ππνγεγξακκέλν δηαβαηήξην κε 6κελε ηζρύ από ηελ είζνδν ζαο 

ζηελ ρώξα. 
 Γελ απαηηνύληαη εκβόιηα ή άιινπ είδνπο πξνιεπηηθή αγσγή. 

 Τν λεξό δελ είλαη πόζηκν. 

 

 

Πηήζεηο: 

 

Πηήζε 
Ηκεξνκελία 

Πηήζεο 
Δξνκνιόγην 

Ώξα 

Αλαρώξεζεο 
Ώξα Άθημεο 

TR 723 1ε εκέξα Αζήλα – Σηγθαπνύξε 16:10 09:00+1 

TR 288 2ε εκέξα Σηγθαπνύξε – Μπαιί 15:45 18:25 

TR 281 8ε εκέξα Μπαιί – Σηγθαπνύξε 10:50 13:40 

TR722 11ε εκέξα Σηγθαπνύξε – Αζήλα 00:30 07:00 

 
 


