
 

Διάρκεια: 11,12  ημέρες 
Αναχωρήσεις:  24/12, 27/12 

 

Μπαλί και Σιγκαπούρη 
Ντενπασάρ - Νούσα Ντούα - Δάσος με μαϊμούδες - Ηφαίστειο Κινταμάνι - 

Ορυζώνες Τεγκαλαλάνγκ -  Κούτα - Τάνα Λοτ – Σιγκαπούρη 
 

Ο τροπικός προορισμός με την αρτιότερη τουριστική υποδομή, έχει κρατήσει αναλλοίωτο 

τον εξωτικό του χαρακτήρα. Καταπράσινα τοπία, κλιμακωτοί ορυζώνες και ινδουιστικοί ναοί 
συνδυάζονται πανέμορφα με τις υπέροχες παραλίες. Η λευκή ακρογιαλιά και η ήρεμη 

λιμνοθάλασσα σας προκαλούν για κολύμπι, ενώ ο κοραλλιογενής ύφαλος είναι ιδανικός για 
τους λάτρεις των καταδύσεων. Οικονομικές αγορές, διασκέδαση για κάθε γούστο και 
γαστρονομικές απολαύσεις, συμπληρώνουν με τον καλύτερο τρόπο τη διαμονή σας! 

 
 

Πρόγραμμα Εκδρομής 
 

1η ημέρα: Αθήνα - Μπαλί 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μπαλί μέσω ενδιάμεσου σταθμού. 
 

2η ημέρα: Μπαλί  
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο 
για μια πρώτη επαφή με το νησί. Το Μπαλί βρίσκεται στη μέση της Ινδονησίας, απέναντι 

από το ανατολικότερο σημείο της Ιάβας. Λόγω της θέσης του ανάμεσα στον Ισημερινό και 
τον Τροπικό του Καρκίνου, οι θερμοκρασίες κυμαίνονται από 20˚-35˚ C, δημιουργώντας 

ιδανικές συνθήκες για διακοπές και ξεκούραση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το νησί 
αυτό αποτελεί έναν ξεχωριστό τόπο και όχι μόνο για τα, πέρα από κάθε φαντασία, 

μαγευτικά τοπία του. Φτάνει μόνο να αναλογιστεί κανείς ότι μέσα στο μουσουλμανικό 
αρχιπέλαγος της Ινδονησίας, το Μπαλί είναι το μοναδικό στο οποίο επικρατεί η Ινδουιστική 
θρησκεία. Κι αυτό είναι σίγουρα κάτι που το κάνει τόσο διαφορετικό και ενδιαφέρον. 

Δικαίως ονομάζεται και "νησί των θεών", καθώς όντας ένας καθ’ όλα μυστικιστικός τόπος, 
ένα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα στο Μπαλί είναι οι ναοί του, που αποτελούν μέσο 

επικοινωνίας των κατοίκων με τα θεία πνεύματα, μέσω της προσευχής και της προσφοράς. 
Τις "άγιες μέρες", όταν σύμφωνα με τον μύθο, οι θεότητες και τα πνεύματα κατεβαίνουν 
στη γη, οι ναοί γίνονται κέντρα πολυπληθών εκδηλώσεων λατρείας. Τα φεστιβάλ των ναών 

είναι οδηγός εξαγνισμού και σ’ αυτά παίρνουν μέρος όλες οι κοινότητες, προσφέροντας 
καλάθια με φαγητό και πανέμορφα εξωτικά λουλούδια. 

 



 

3η ημέρα: Μπαλί (ξενάγηση, Ηφαίστειοο Κινταμάνι) 
Ολοήμερη εκδρομή στο εσωτερικό του πανέμορφου νησιού. Περνώντας εξωτικά τοπία μέσα 

από ορυζώνες και δάση φοινίκων κατευθυνόμαστε προς το κέντρο του νησιού, όπου 
βρίσκεται το Κινταμάνι. Πρώτος σταθμός το χωριό Σινγκαπαντού, όπου θα έχουμε την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μία παράσταση χορών Μπαρόνγκ και συνεχίζουμε για  το 

χωριό Μας γνωστό για τα ξυλόγλυπτα του . Φτάνοντας στο Κινταμάνι θα απολαύσουμε τη 
μαγευτική θέα του βουνού και της λίμνης Μπατούρ, η οποία είναι κρατήρας παλιού 

ηφαιστείου.  Στην επιστροφή  μας θα δούμε επίσης τη σπηλιά του Ελέφαντα και τις ιερές 
πηγές Τίρτα Εμπούλ στο χωριό Ταμπάκ. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Διανυκτέρευση. 

 
4η ημέρα: Μπαλί (εκδρομή Δάσος των πιθήκων, Ναός Mengwi, Τάνα Λοτ) 

Αναχώρηση για μία εκδρομή στο εσωτερικό του νησιού. Θα επισκεφθούμε τον εντυπωσιακό 
ναό Taman Ayun του 17oυ αι., που περιβάλλεται από μία μεγάλη τάφρο δίνοντας την 
εντύπωση πως στέκεται εν μέσω λίμνης! Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο Alas Kedaton, το 

ιερό δάσος των πιθήκων, όπου εκατοντάδες "πειθήνιοι" και πολύ άτακτοι πίθηκοι ζουν στο 
δάσος γύρω από τον ναό. Θα καταλήξουμε σε έναν από τους επτά «θαλάσσιους» ναούς του 

Μπαλί, τον ινδουιστικό Τάνα Λοτ (Tanah Lot). Κτισμένος στην κορυφή ενός μεγάλου 
βράχου, περιβάλλεται, κατά τη διάρκεια της παλίρροιας, από τα νερά του Ινδικού Ωκεανού. 
Σύμφωνα με την παράδοση, θαλάσσια δηλητηριώδη φίδια είναι φύλακες του ναού. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 

5η ημέρα: Μπαλί, Ολοήμερη εκδρομή στο Ουμπούντ 
Ολοήμερη εκδρομή στο Ουμπούντ, μια γραφικής περιοχή κρυμμένη στο αγροτικό Μπαλί, με  
τα γύρω χωριά γνωστά για τη ζωντανή καλλιτεχνική τους σκηνή, όπως το Celuk, το Batuan 

και το Kemenuh. Μεταξύ άλλων θα δείτε το ναό του νερού  Tirta Empul, ορυζώνες, να 
κάνετε τις αγορές στο κέντρο του χωριού του Ουμπούντ, και θα έχετε την ευκαιρία να 

κάντε εναέρια κούνια ή ράφτινγκ στο ποτάμι για όσους το επιθυμούν (προσωπικά επιπλέον 
έξοδα). Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 
6η – 7η ημέρα: Μπαλί 
Ημέρες  ελεύθερες  για μπάνιο και ξεκούραση.  Μπορείτε επίσης να εξερευνήσετε ακόμη 

περισσότερο το νησί, έναν τόπο με βαθιές παραδόσεις και πολιτισμό. Εναλλακτικά 
προτείνουμε να ακολουθήσετε προαιρετικά μια κρουαζιέρα στα νησάκια Lembongan Nusa 

Penida ή Ocean Rafting γύρω από τους βράχους και τις σπηλιές του Nusa Penida, ενώ για 
εκείνους που προτιμούν την ξηρά, ένα σαφάρι με πολυτελή LAND CRUISE 4x4 είναι η 
ιδανική ευκαιρία για να ανακαλύψουν απομονωμένα μονοπάτια και περιοχές απρόσιτες για 

πολλούς. 
 

8η ημέρα: Μπαλί – Σιγκαπούρη 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Σιγκαπούρη. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, 
κατά τη διάρκεια της οποίας θα περάσουμε από την συνοικία των Μαλαίσιων με το χρυσό 

τέμενος, θα επισκεφθούμε τον βοτανικό κήπο με τις ορχιδέες, που θα σας αφήσουν 
άφωνους με την ομορφιά και την ποικιλία τους, θα μπούμε στη συνοικία των Ινδών με τη 

μεθυστική μυρωδιά των μπαχαρικών και έπειτα στη συνοικία των Κινέζων, Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 

9η ημέρα:  Σιγκαπούρη 
Ημέρα ελεύθερη για μια βόλτα στην υπερσύγχρονη πόλη ή για τα ψώνια σας στα εμπορικά 

κέντρα ή ακόμη και για μια προαιρετική εκδρομή στο νησάκι Σεντόζα. Οι επιλογές σας 
πολλές. Διανυκτέρευση. 
 

10η ημέρα: Σιγκαπούρη – Πτήση για Αθήνα  
Πρωινό ελεύθερο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο το απόγευμα και πτήση  για την Αθήνα 

 



 

11η ημέρα: Άφιξη στην Αθήνα 
 

 
Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο: 

 

Αναχώρηση Ξενοδοχείο Τιμή σε δίκλινο 
Διαφορά 

Μονοκλίνου 

24/12 

MERUSAKA NUSA DUA 5* 
DELUXE ROOM 

1.945 € + 675 € 

MELIA BALI RESORT 5* 

GARDEN VIEW 
2.080 € + 805 € 

27/12 

MERUSAKA NUSA DUA 5* 
DELUXE ROOM 

1.690 € + 650 € 

MELIA BALI RESORT 5* 
GARDEN VIEW 

1.990 € + 800 € 

 
+ BIZA  :  35 € 

 
 
Περιλαμβάνονται:  

 
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μέσω Σιγκαπούρης 

 Διαμονή για 6 ή 7 διανυκτερεύσεις στο Μπαλί σε ξενοδοχείο επιλογής σας, και 2 
διανυκτερεύσεις στη Σιγκαπούρη σε κεντρικό ξενοδοχείο (YORK 4*) 

 Πρωινό μπουφέ καθημερινά 

 Εορταστικό δείπνο 31/12 στο ξενοδοχείο Merusaka 5* και  στο Melia Bali 5* για την 
αναχώρηση 27/12 

 Ελληνας αρχηγός του γραφείου μας (θα σας περιμένει στο τόπο προορισμού με την 
άφιξη στο Μπαλί και στη Σιγκαπούρη) 

 Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα με τοπικό 

ξεναγό στο Μπαλί και στη Σιγκαπούρη 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός- βιβλίο στα ελληνικά  
 
 

Δεν περιλαμβάνονται:  
 

 Φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων, αποσκευή μέχρι 20 κιλά  και χειραποσκευή 
8 κιλά , αχθοφορικά , φιλοδωρήματα και πακέτο ασφάλειας, τα οποία καταβάλλονται 

υποχρεωτικά στην Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (Ατυχήματος, απώλειας 
αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισμού λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, δαπάνες για 
έξοδα επέκτασης ταξιδιού λόγω ατυχήματος, δαπάνες για έξοδα επίσκεψης 

συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια 
ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων όπως ιατροφαρμακευτικές και 

νοσοκομειακές δαπάνες, ασφάλεια προκαταβολής, ασθένεια covid.) 520€. 
 Γεύματα , ποτά στη διάρκεια των πτήσεων (δυνατότητα αγοράς μέσα στο 

αεροσκάφος) 

 Βίζα εισόδου με την άφιξη στο Μπαλί  35€ 
 

 
Σημειώσεις: 
 

 Απαιτείται έγκυρο και υπογεγραμμένο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ από την είσοδο σας 
στην χώρα. 

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



 

 
Πτήσεις: 

 

Πτήση Ημερομηνία  Δρομολόγιο Αναχώρηση Άφιξη 

TR 713 24/12/2022 Αθήνα – Σιγκαπούρη 10:55 03:30 +1 

TR 280 25/12/2022 Σιγκαπούρη – Μπαλί 07:15 09:55 

TR 281 31/12/2022 Μπαλί – Σιγκαπούρη 10:55 13:35 

TR 712 03/01/2023 Σιγκαπούρη – Αθήνα 03:00 09:10 

 

Πτήση Ημερομηνία  Δρομολόγιο Αναχώρηση Άφιξη 

TR 713 27/12/2022 Αθήνα – Σιγκαπούρη 10:55 03:30 +1 

TR 284 28/12/22022 Σιγκαπούρη – Μπαλί 10:35 13:40 

TR 289 04/01/2023 Μπαλί – Σιγκαπούρη 18:55 21:30 

TR 712 07/01/2023 Σιγκαπούρη – Αθήνα 03:00 09:10 

 


