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Ενδεικτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα 
 

1η -2η μέρα: Αθήνα –Μπαλί 
Αναχώρηση για Μπαλί μέσω ενδιάμεσων σταθμών.Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 

σε κάποια από τις όμορφες παραλίες του νησιού.Το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο για μια πρώτη επαφή με το 

νησί. Στο Μπαλί, λόγω της θέσης του ανάμεσα στον Ισημερινό και τον Τροπικό του Καρκίνου, δημιουργούνται 
ιδανικές συνθήκες για διακοπές και ξεκούραση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το νησί αυτό αποτελεί έναν 

ξεχωριστό τόπο για τα μαγευτικά τοπία & τους ναούς του. Δικαίως ονομάζεται και "νησί των θεών". Για το 

απόγευμα σας προτείνουμε ένα πακέτο αναζωογόνησης spa στο ξενοδοχείο σας. Διανυκτέρευση. 
 

3η μέρα: Μπαλί (εκδρομή στο δάσος των μαιμούδων & το ναό Τάνα Λοτ) 
Πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και ελεύθερος χρόνος για μπάνιο και παραλία.Για σήμερα σας έχουμε 

την παρακάτω εκδρομή : το μεσημέρι αναχωρούμε για το Ταμάν Αγιούν και τον ναό του Μενγκί, που χτίστηκε 

τον 17ο αιώνα για τη λατρεία του θεού και τη μνήμη της ψυχής και αξιοπρέπειας του  βασιλιά. Θα συνεχίσουμε 

προς το ιερό δάσος των πιθήκων,όπου αποτελεί ένα φυσικό βιότοπο για χιλιάδες πιθήκους.Εκεί θα θαυμάσουμε 

τον αρχαίο ναό που βρίσκεται μέσα στη καρδιά της ζούγκλας και αμέσως μετά αναχωρούμε για το ναό Τάνα  

Λοτ,που φωλιάζει στη κορυφή ενός  βράχου περιτριγυρισμένο από θάλασσα και χτίστηκε τον 16ο  αιώνα  από 
έναν Ινδουιστή Ιερέα.Στο Τάνα Λοτ θα βιώσουμε ένα από τα ομορφότερα ηλιοβασιλέματα στο κόσμο, με τον ήλιο 

να βυθίζεται στον απέραντο ωκεανό και το ναό να λούζεται από τα μαγικά χρώματα του λυκόφωτος. Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.  
 

4η μέρα: Μπαλί (προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στο μαγευτικό Βόρειο Μπαλί) 
Πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και ελεύθερος χρόνος για μπάνιο και παραλία ή κάποια εκδρομή. 

Σήμερα σας προτείνουμε μια εκδρομή προς το βόρειο τμήμα του νησιού. Θα ξεκινήσουμε με μια γραφική 

διαδρομή μέσα από την ύπαιθρο για να επισκεφθούμε τον ινδουιστικό ναό Ulun Danu. Ο ναός βρίσκεται σε 

μια λίμνη που γεμίζει τον κρατήρα του αρχαίου βουνού Bratan, στην περιοχή Ταμπανάν στο  

βορειοδυτικό τμήμα του Μπαλί, σε υψόμετρο 1239m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το συγκρότημα 
είναι αφιερωμένο στην ινδουιστική θεότητα Shiva, που θεωρείται ως το «υπέρτατο ον» από τους οπαδούς της 

ινδουιστικής θρησκείας. Ο καιρός εδώ είναι συνήθως δροσερός, φέρνοντας την ηρεμία της φύσης πιο κοντά 

στον παρατηρητή. Συνεχίζουμε την εκδρομή μας προς τον καταρράκτη Gitgit,όπου μικροί πίθηκοι 

κατεβαίνουν από τα δέντρα για να επωφεληθούν από τις προσφορές των τροφίμων, από τους επισκέπτες. Θα 

περάσουμε από την πόλη Singaraja, και θα καταλήξουμε στην παραλία Lovina,στη βόρεια ακτή του Μπαλί, 
μια όμορφη και ήσυχη παραλία που καλύπτεται με μαύρη άμμο. Αργότερα το απόγευμα θα πάρουμε το 

δρόμο της επιστροφής, μέσα από την ύπαιθρο, απολαύοντας την μαγευτική θέα με τους καταπράσινους 

ορυζώνες και την τροπική βλάστηση. Διανυκτέρευση. 
 

5η μέρα: Μπαλί (προαιρετική εκδρομή στην πρωτεύουσα Ντεπανσάρ) 
Πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και ελεύθερος χρόνος για μπάνιο και παραλία ή κάποια εκδρομή. 

Σήμερα θα κάνουμε μια εκδρομή στην ζωντανή απο αγορές & πολύχρωμη πρωτεύουσα του Μπαλί, 

το Ντενπασάρ,που είναι η μεγαλύτερη πόλη στο νησί. Θα δούμε τον μαγευτικό ναό Jagatnatha , το 

μεγαλύτερο ναό,ένα δημόσιο ιερό για να λατρεύουν τον ινδουιστικό Θεό. Στη συνέχεια θα δούμε το Μουσείο 

του Μπαλί, που βρίσκεται στη πλατεία Puputan, όπου μπορείτε να θαυμάσετε συλλογές έργων τέχνης που 
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κυμαίνονται από τα προϊστορικά ευρήματα έως τις αρχές της τέχνης του 20ου αιώνα. Εδώ μπορείτε να μάθετε 

για το Μπαλί και την συναρπαστική κουλτούρα του ,μέσα απο τα πολλά αντικείμενα που εκτίθενται. 
Κατευθυνθείτε προς Gajah Mada Road, όπου θα συναντήσετε το μεγάλο ορόσημο της πόλης, το άγαλμα Catur 

Μούκα. Μια απεικόνιση του Θεού Βράχμα, ο Catur Μούκα είναι μια φανέρωση του Θεού ως Παντοδύναμο 

Δημιουργό. Τέλος θα περάσουμε μέσα από πολύχρωμες τοπικές αγορές όπου οι κάτοικοι πωλούν τα προϊόντα 

τους. Εδώ θα βρείτε όλα τα είδη απο όμορφα χειροτεχνήματα,ντόπια φρούτα, λουλούδια, έργα τέχνης, γλυπτά 

από ξύλο,κεραμικά, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, και κοσμήματα. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο.Διανυκτέρευση. 
  

6η-7η μέρα: Μπαλί 
Ημέρες ελεύθερες για μπάνιο και ξεκούραση. Προτείνουμε να ακολουθήσετε προαιρετικά μια κρουαζιέρα στα 

νησάκια «Lembongan», ενώ για εκείνους που προτιμούν την ξηρά, ένα σαφάρι με jeep 4x4 είναι η ιδανική 
ευκαιρία για να ανακαλύψουν απομονωμένα μονοπάτια και απρόσιτες περιοχές. Διανυκτέρευση. 

 

8η–9η μέρα: Μπαλί – Ουμπούντ  
Πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου,μεταφορά στην πόλη Ουμπούντ, το ιδανικό μέρος για να δοκιμάσετε το 

φημισμένο τοπικό μασάζ και να χαλαρώσετε απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα ενός από τους κορυφαίους 
προορισμούς σπα στην Ασία. Η πιεσοθεραπεία, η ρεφλεξολογία, το στρέτσινγκ και η αρωματοθεραπεία 

πρωταγωνιστούν στις υπηρεσίες μασάζ που προσφέρει το νησί. Η Ουμπούντ είναι επίσης το κέντρο της 

καλλιτεχνικής σκηνής του Μπαλί, καθώς φιλοξενεί αρκετά μουσεία και γκαλερί. Αφιξη στο ξενοδοχείο , 

τακτοποίηση στα δωμάτια. Ημέρες ελεύθερες για μια γνωριμία με την πόλη ή να χαλαρώσετε στην πισίνα του 

ξενοδοχείου σας. 
 

10η -11η μέρα: Ουμπούντ – Αθήνα 
Πρωινό ελεύθερο. Αργά το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα, μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού.Διανυκτέρευση στο αεροσκάφος.Άφιξη στην Αθήνα την 11η μέρα. 
 

 

 

 

Ξενοδοχεία 
Δίκλινο 

Scoot 

Δίκλινο 

Singapore 
Περίοδος Τύπος Δωματίου 

Ibis Styles Bali 3* & 

 
Champlung Sari Ubud 

Κρατήσεις έως 60 ημέρες πριν την αναχώρηση 

€ 480 € 730 
10/01-31/07 & 
01/09-15/12 Standard 

 
€ 495 € 745 01-31/08 

Swiss Belhotel Tuban 4* & 

 

Ashoka Tree Tanggayuda Ubud 

€ 560 € 810 
10/01-15/07 &  
01/09-15/12 Deluxe & 

Private Pool Villa 
€ 630 € 880 16/07-31/08 

Mercure Bali Nusa Dua 4* & 

 

Furama Villas & Spa Ubud 
Κρατήσεις έως 60 ημέρες πριν την αναχώρηση 

€ 635 

 

€ 885 

 

10/01-31/07 &  
01/09-15/12 

 
Superior & 

Deluxe Pool Villa 

€ 670 € 920 01-31/08 

The Haven Seminyak 4* & 
 

Furama Villas & Spa Ubud 
Κρατήσεις έως 60 ημέρες πριν την αναχώρηση 

€ 650 

 

€ 900 

 

10/01-14/07 &  

01/09-15/12 Haven & 
Deluxe Pool Villa € 690 € 940 15-31/07 

€ 720 € 970 01-31/08 

Marriott Seminyak 5* & 

 

The Payogan Villas Ubud 
Κρατήσεις έως 60 ημέρες πριν την αναχώρηση 

€ 770 € 1.020 
10/01-30/06 &  
01/09-15/12 

Deluxe & 

Valley Pool Villa 
€ 910 € 1.160 01-31/07 

€ 940 € 1.190 01-15/08 

€ 800 € 1.050 16-31/08 

Hilton Bali Nusa Dua 5* & 

 

The Payogan Villas Ubud 
Κρατήσεις έως 60 ημέρες πριν την αναχώρηση 

€ 835 € 1.085 
10/01-14/07 & 

 01/09-15/12 Garden View & 

Valley Pool Villa € 940 € 1.190 15-31/07 

€ 970 € 1.220 01-31/08 

Westin Bali Nusa Dua 5* & 

 

The Samaya Ubud 
Κρατήσεις έως 60 ημέρες πριν την αναχώρηση 

€ 1.020 € 1.270 
10/01-30/06 &  

01/11-15/12 
Deluxe Garden & 

Hillside Pool Villa € 1.110 € 1.360 
01-14/07 & 

 01/09-31/10 

€ 1.220 € 1.470 15/07-31/08 



 

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 Αεροπορικά εισιτήρια, σε οικονομική θέση, με Scoot (κάθε Σάββατο) ή Singapore airlines. 

 Έξι (6) διανυκτερεύσεις στο Μπαλί, σε ξενοδοχεία της επιλογής σας. 

 Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο Ουμπούντ, σε ξενοδοχεία της επιλογής σας. 

 Εκδρομή στο δάσος των μαιμούδων & το ναό Τάνα Λοτ (θέση σε πούλμαν),με τοπικό αγγλόφωνο 

ξεναγό. 
 Όλες οι μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια & ξενοδοχεία στο Μπαλί και το Ουμπούντ, με 

ιδιωτικό αυτοκίνητο. 

 Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων κατά την άφιξη και την αναχώρηση στο αεροδρόμιο 

εξωτερικού. 

 Αποσκευές έως 20 κιλά (Scott/Tiger) και έως 30 κιλά (Singapore) ανά επιβάτη. 

 Φαγητό & ψυχαγωγία κατά την διάρκεια των πτήσεων, με Singapore airlines. 
 Μπουφέ πρωινό καθημερινά. 

 Κρατικοί & ξενοδοχειακοί φόροι. 

 Ειδικές παροχές και δώρα, όπως ποτό καλωσορίσματος κατά την άφιξη, καλάθι με φρούτα στο δωμάτιο, 

ένα μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό κατ’ άτομο καθημερινά, καφέ και τσάι στο δωμάτιο, πετσέτες και 

εξοπλισμό για την παραλία ή την πισίνα. 
 Τοπικοί έμπειροι Αγγλόφωνοι ξεναγοί. 

 Πληροφοριακά έντυπα– Φιλοδωρήματα–ΦΠΑ-Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
 Φόροι αεροδρομίων Ελλάδος & εξωτερικού € 395 κατ’ άτομο. 
 Φαγητό & ψυχαγωγία κατά την διάρκεια των πτήσεων Scoot.  

 Επιβάρυνση για πτήσεις με Scoot € 120 κατ’ άτομο για αναχωρήσεις 15/06-15/09. 

 Πάσης φύσεως προσωπικά έξοδα.  

 Προαιρετικές εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

 Ατομική ασφαλιστική κάλυψη. 
 

 
Παρατηρήσεις 
* Τα πακέτα είναι κοστολογημένα σε συγκεκριμένο ναύλο. Στην περίπτωση που δεν προσφέρονται διαθέσιμες 
θέσεις, στον κοστολογημένο ναύλο, θα υπάρξει η ανάλογη επιβάρυνση για τον επόμενο διαθέσιμο ναύλο. 

 

* Τα πακέτα είναι υπολογισμένα με συγκεκριμένη νομισματική ισοτιμία € - $, η οποία ίσχυε την ημέρα που 

αναρτήθηκε ο τιμοκατάλογος. Το γραφείο μας, σε περίπτωση που υπάρχει σημαντική διαφορά στην ισοτιμία έως 

την εξόφληση του πακέτου, φέρει το δικαίωμα αναπροσαρμογής της τιμής. 

 
* Οι τελικές τιμές των φόρων αεροδρομίων διαμορφώνονται με τη κράτηση των εισιτηρίων. 

 

* Όλες οι παραπάνω τιμές ειναι κατ’ατομο σε δίκλινο δωμάτιο 

. 

* Τα διαβατήρια πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες μετά την ημέρα αναχώρησης. Για διαβατήρια 

άλλων χωρών είναι ευθύνη των ταξιδιωτών να ενημερωθούν για τις απαραίτητες διαδικασίες και προϋποθέσεις. 
 

* Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι για ανεξάρτητους ταξιδιώτες με εγγυημένες καθημερινές αναχωρήσεις με 

αγγλόφωνες ξεναγήσεις και συνδυάζεται με άλλους ανεξάρτητους ταξιδιώτες από άλλες χώρες, έχοντας το 

πλεονέκτημα να μην ακυρώνονται ποτέ οι ξεναγήσεις. 

 
* Γενικά τα δωμάτια των ξενοδοχείων παραλαμβάνονται μετά τις 13.00 και παραδίδονται πριν τις 12.00 μ.μ. 

ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των εκδρομέων. 

 

* Το πρόγραμμα, τα ξενοδοχεία και οι πτήσεις είναι ενδεικτικά και μπορεί να τροποποιηθούν, χωρίς να 

παραλείπεται κάτι από τα περιλαμβανόμενα. 

 
* Οι παραπάνω τιμές δεν ισχύουν σε περιόδους εκθέσεων & ειδικών γεγονότων. 

 

* Παραπάνω σας παρουσιάζουμε μερικά από τα ξενοδοχεία που συνεργαζόμαστε στην Ασία.Σε περίπτωση που 

σας ενδιαφέρει κάποιο άλλο ξενοδοχείο ή διαφορετικός τύπος δωματίου για τα παραπάνω, ζητήστε μας να σας 

αποστείλουμε την προσφορά μας. 


