
 
 

 

ΜΠΑΛΙ 10 ΗΜΕΡΕΣ 

 

 

 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στο Ούμπουντ 

 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5* στην Νούσα Ντού 

 Εκδρομή στο δάσος με τις μαϊμούδες, στο ηφαίστειο Kινταμάνι και στους 

ορυζώνες Τεγκαλαλάνγκ 

 Εκδρομή στην Κούτα και στον ναό Τάνα Λοτ 

 

 

1η μέρα: 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 μέρα: Ούμπουντ 

Άφιξη στο Μπαλί και μεταφορά στο Ούμπουντ. Εδώ 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. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.  

 

3η μέρα: Ούμπουντ, Ελεύθερη μέρα 

Ημέρα χαλάρωσης στο πανέμορφο Ούμπουντ ή επιλογή κάποιων δραστηριοτήτων 
στην γύρω περιοχή. 

 

4η μέρα: Ούμπουντ, Δάσος με μαϊμούδες, Ηφαίστειο Κινταμάνι, Ορυζώνες 

Τεγκαλαλάνγκ - Νούσα Ντούα 

Η σημερινή μέρα περιλαμβάνει 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. Μεταφορά 
στη Νούσα Ντούα στο νότιο Μπαλί και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  

 

5η μέρα: Νούσα Ντούα, Εκδρομή στην Κούτα και στον ναό Τάνα Λοτ 

Πρωινό ελεύθερο για να χαλαρώσετε και να απολαύστε τη θάλασσα. Το μεσημέρι θα 
επισκεφθούμε την τουριστική πρωτεύουσα του νησιού, την Κούτα, με τα άφθονα 
μπαράκια, τις τοπικές ταβέρνες (βαρούνγκ), τις πολυάριθμες αγορές σε είδη 
ρουχισμού και όχι μόνο, καθώς και την μεγάλη παραλία - πόλο έλξης για τους 
απανταχού σέρφερς. Το απόγευμα θα θαυμάσουμε το καταπληκτικό ηλιοβασίλεμα 
στον 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.  

 

6η-8η μέρα: Νούσα Ντούα, Ελεύθερες μέρες 

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! 

 

9η μέρα: Μπαλί - Πτήση για την Αθήνα 

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

 

10η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα 

 



 
 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 30/06, 14/08, 19/08, 09/09, 23/10, 14/11   ~   10 
μέρες 

 

Τιμή κατ’ άτομο σε Δίκλινο 1240 € 

Επιβάρυνση Μονόκλινου  690 € 

Φόροι αεροδρομίων  380 € 

 

 

Περιλαμβάνονται    

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μέσω ενδιάμεσου σταθμού 
 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στο Ούμπουντ 
 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5* στην Νούσα Ντούα 
 Πρωινό καθημερινά 
 Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο-ξενοδοχείο 
 Εκδρομή στο δάσος με τις μαϊμούδες, στο ηφαίστειο Kινταμάνι και στους 

ορυζώνες Τεγκαλαλάνγκ 
 Εκδρομή στην Κούτα και στον ναό Τάνα Λοτ 

Δεν Περιλαμβάνονται 

 Φόροι αεροδρομίων: 380 € 
 Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα 

 

Προτεινόμενα Ξενοδοχεία 5*, 4* ή αντίστοιχα: 

Ούμπουντ: Pita Maha 4* // Νούσα Ντούα: Merusaka Nusa Dua 5* (πρώην Inaya Putri 
Bali Hotel 5*) 

 

Σημειώσεις: 

o Η εκδρομή αυτή είναι οργανωμένη (όχι ομαδική), με κοινές υπηρεσίες 
εδάφους, χωρίς συνοδό από Αθήνα 

o Στο αεροδρόμιο του Μπαλί θα σας περιμένει συνεργάτης του γραφείου μας 
για τις μεταφορές και την ξενάγησή σας, αλλά και για να σας συμβουλέψει και 
να επιλύσει κάθε σας απορία.  

o Το Γραφείο μας έχει προ-επιλέξει θέσεις εντός του αεροσκάφους για τα group.  
o Τα δωμάτια σε κάθε προτεινόμενο ξενοδοχείο είναι τα οικονομικότερα. 

Μπορείτε να ζητήσετε αναβάθμιση με επιβάρυνση (εφ’ όσον υπάρχει 
διαθεσιμότητα) ακόμα και κατά την άφιξή σας στο ξενοδοχείο, πληρώνοντας 
τη διαφορά. 

o Απαραίτητο διαβατήριο με 6μηνη ισχύ.  


