
 

 
Διάρκεια: 10 ημέρες 
Αναχωρήσεις: 21,30/12  

 

ΜΠΑΛΙ 
Ντενπασάρ - Νούσα Ντούα - Δάσος με μαϊμούδες - Ηφαίστειο Κινταμάνι - 
Ορυζώνες Τεγκαλαλάνγκ - Εκδρομή στην Κούτα και στον ναό Τάνα Λοτ 

 

Το Μπαλί είναι ένα από τα πιο δημοφιλή νησιά ολόκληρου του Ινδονησιακού αρχιπελάγους. 
Μια επίσκεψη εδώ ενεργοποιεί τις αισθήσεις - το μεθυστικό άρωμα του θυμιάματος και του 

γαρίφαλου αναδύεται στον τροπικό αέρα. Το μικροσκοπικό αυτό νησί είναι πλούσιο σε 
φυσική ομορφιά, με δεκάδες αξιοθέατα και δυνατότητες δραστηριοτήτων για κάθε είδους 
ταξιδιώτη. Οι surfers έρχονται για τα θρυλικά κύματα, οι πεζοπόροι μπορούν να περάσουν 

από ηφαιστειακές κορυφές και από ομιχλώδεις καταρράκτες και οι ποδηλάτες να 
ποδηλατούν μέσα σε καταπράσινα τοπία με ορυζώνες και παραδοσιακά χωριά. Η πλούσια 

σκηνή τέχνης του νησιού είναι μια ακόμη ταξιδιωτική εμπειρία, ενώ αν επιδιώκετε την 
χαλάρωση, η πνευματικότητα προσθέτει ακόμα ένα στρώμα στην μυστηριακή του γοητεία. 
Η παρακολούθηση των ιερών τελετών στους θαυμαστούς ναούς είναι από τις κορυφαίες 

στιγμές που θα βιώσετε κατά την παραμονή σας στο Μπαλί! 
 

 
Πρόγραμμα ημέρας 

 

1η ημέρα: Αθήνα – Μπαλί 
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το τροπικό νησί της Ινδονησίας, το Μπαλί. Η 

οργιώδης βλάστηση, οι καταπράσινοι κλιμακωτοί ορυζώνες, τα ηφαίστεια, τα παραδοσιακά 
χωριουδάκια, τα εκπληκτικά χειροτεχνήματα (ξυλόγλυπτα, κεραμικά, μπατίκ, κοσμήματα, 

μάσκες κλπ.), οι θαυμαστοί Ινδουιστικοί ναοί, οι πολυπληθείς εκδηλώσεις λατρείας, οι 
υπέροχες παραλίες και πάνω απ΄ όλα οι ίδιοι οι Μπαλινέζοι με τα αφοπλιστικά τους 
χαμόγελα, αποτελούν τα συστατικά μιας μοναδικής ταξιδιωτικής εμπειρίας. 

 
2η ημέρα: Ντενπασάρ - Νούσα Ντούα 

Άφιξη στο Μπαλί, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 



3η ημέρα: Νούσα Ντούα, Εκδρομή στους ναούς Ταμάν Αγιούν και Τάνα Λοτ 
Σήμερα θα επισκεφθούμε τον επιβλητικό ινδουιστικό ναό Ταμάν Αγιούν (Taman Ayun), τον 

βασιλικό "ναό σε όμορφο κήπο", που κατασκευάστηκε το 1634 στην περιοχή Mengwi και 
θεωρείται από τους ωραιότερους του νησιού. Το μεγάλο αυτό συγκρότημα ιερών και κήπων 

περιβάλλεται από ευρεία τάφρο, που δημιουργεί την εντύπωση ότι βρίσκεται στη μέση μιας 
λίμνης. Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε τον εντυπωσιακό ναό Τάνα Λοτ, ο οποίος είναι 
κτισμένος στην κορυφή ενός βράχου στον Ινδικό. Το τοπίο με τον ωκεανό να "χτυπάει" τον 

βράχο, τον ήλιο να παίρνει τη θέση του στο βάθος του ορίζοντα και τις αποχρώσεις του 
κόκκινου να γεμίζουν το σύμπαν, είναι ότι καλύτερο για τις φωτογραφίες σας! Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
4η – 6η ημέρα: Νούσα Ντούα, Ελεύθερη μέρα 

Ημέρες αφιερωμένες στην ξεκούραση και σε διάφορες θαλάσσιες δραστηριότητες. Η λευκή 
ακρογιαλιά και η ήρεμη θάλασσα 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! 

 
7η  ημέρα: Νούσα Ντούα - Χοροί Μπαρόνγκ - Δάσος με μαϊμούδες - Ηφαίστειο 

Κινταμάνι - Ορυζώνες Τεγκαλαλάνγκ – Ούμπουντ 
Η σημερινή μέρα περιλαμβάνει παράσταση των παραδοσιακών χορών Μπαρόνγκ, που 

συμβολίζουν την αιώνια πάλη μεταξύ καλού και κακού, επίσκεψη στο δάσος με τις 
μαϊμούδες, στο ηφαίστειο Κινταμάνι και στους ορυζώνες Τεγκαλαλάνγκ (Tegalalang). Το 
δάσος με τις μαϊμούδες (Ubud Monkey Forest) βρίσκεται μέσα στο χωριό Παντανγκτεγκάλ 

(Padangtegal), οι κάτοικοι του οποίου το θεωρούν ως ένα σημαντικό πνευματικό, 
οικονομικό και εκπαιδευτικό κέντρο. Υπάρχουν πολλά σημεία ενδιαφέροντος για να 

εξερευνήσουν οι επισκέπτες. Μέσα 12,5 εκτάρια δάσους μπορεί κανείς να δει μερικούς από 
τους περίπου 700 πιθήκους, καθώς και 186 είδη δέντρων. Το ηφαίστειο Κινταμάνι με τη 
λίμνη Μπατούρ στην καλντέρα του, βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του νησιού. 

Αφού απολαύσουμε μια πανοραμική θέα στο ηφαίστειο με την μαγευτική λίμνη, θα 
συνεχίσουμε για τους περίφημους ορυζώνες Τεγκαλαλάνγκ, όπου θα θαυμάσουμε το 

υπέροχο τοπίο των λαξευμένων βουνών και θα δούμε τους ντόπιους να φροντίζουν τα 
χωράφια τους. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο κατά τη διάρκεια της εκδρομής. Συνεχίζουμε για 
το Ούμπουντ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 
8η ήμερα: Ούμπουντ, Ελεύθερη μέρα 

Στο Ούμπουντ βρίσκεται συμπυκνωμένος όλος ο πολιτισμός του Μπαλί. Η πόλη είναι 
κτισμένη ανάμεσα σε ορυζώνες, δάση και χαράδρες. Με ένα όμορφο μικρό εμπορικό 
κέντρο, η περιοχή προσφέρεται για ατελείωτες βόλτες, ηρεμία και ταύτιση με την φύση. 

Ξεκουραστείτε στο μαγευτικό τοπίο του Ούμπουντ και χαλαρώστε με ένα μασάζ σε κάποιο 
από τα πολυάριθμα spa της περιοχής. Προαιρετικά, μπορείτε να κάνετε βόλτα πάνω σε 

ελέφαντες και ράφτινγκ στον διάσημο λευκό ποταμό Αγιούνγκ. 
 
9η ημέρα: Ούμπουντ - Ντενπασάρ - Πτήση για την Αθήνα 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα μέσω ενδιάμεσου 
σταθμού. 

 
 
10η ημέρα: Άφιξη στην Αθήνα 

 
 

 



Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο  

 

 
Περιλαμβάνονται: 
 Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις της Qatar Airways 

 Πέντε (5) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Merusaka Nusa Dua 5*/πρώην Inaya Putri 
Bali Hotel 5* στη Νούσα Ντούα 

 Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Alaya Resort Ubud 5* 
 Πρωινό καθημερινά 
 Εορταστικό Δείπνο στις 31/12 στο ξενοδοχείο Merusaka Resort 5* στη Νούσα Ντούα 

 Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο-ξενοδοχείο 
 Εκδρομή στο δάσος με τις μαϊμούδες, στο ηφαίστειο Kινταμάνι και στους ορυζώνες 

Τεγκαλαλάνγκ με γεύμα 
 Εκδρομή στους ναούς Ταμάν Αγιούν και Τάνα Λοτ 
 Τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός στο Μπαλί 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 

Δεν περιλαμβάνονται: 
 Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά ταξιδιωτική 

ασφάλεια και ασφάλεια COVID για ταξιδιώτες έως 75 ετών: + 520 € 

 Βίζα Μπαλί: +€ 35. Εκδίδεται και πληρώνεται κατά την άφιξή σας στο αεροδρόμιο 
 Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο 

κλπ. 
 
 

Σημειώσεις:  
 

 Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ. 
 Συμμετοχή στην εκδρομή σημαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Γενικούς Όρους 

Συμμετοχής. 

 
 

Πτήσεις: 
21/12, 30/12 QR 204 Αθήνα - Ντόχα 12:45 - 17:50 

22/12, 31/12 QR 962 Ντόχα - ΝΤΕΝΠΑΣΑΡ/ΜΠΑΛΙ 02:05 -16:30 
29/12, 07/01 QR 963 ΝΤΕΝΠΑΣΑΡ/ΜΠΑΛΙ - Ντόχα*** 18:00 - 22:50 
30/12, 08/01 QR 203 Ντόχα - Αθήνα 07:35 - 11:30 

 
 

*** Στην πτήση επιστροφής για τις ώρες αναμονής στο αεροδρόμιο της Ντόχας έχουμε 
προπληρώσει και εξασφαλίσει παραμονή στο πολυτελές Lounge της Qatar Airways με 
φαγητό και ξεκούραση μέχρι το check in της πτήσης επιστροφής στην Αθήνα. 

Αναχώρηση Δίκλινο 
3ο άτομο έως 12 

ετών 
Μονόκλινο 

21/12 1.660 € 1.480 € 2.190 € 

30/12 1.590 € 1.410 € 2.140 € 


