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μπαλι
Το νησί των Θεών

Ένα παραμύθι που αρμενίζει στο Ινδικό ωκεανό, το Μπαλί δεν 
κουράζεται χρόνια τώρα να σας κατακτά και να αφήνεται να το 
κατακτήσετε με χίλιους τρόπους. Τροπική βλάστηση, γλυκά τοπία, 
χιλιόμετρα ακτές, όπου η άμπωτη φέρνει στα πόδια σας κογχύλια 
βυθών παραμυθένιων και η παλίρροια σας κυνηγάει μέχρι να απο-
μακρυνθείτε από τα ρεύματα. Σαν από χέρι Θεϊκό, παρατεταγμένοι 
αμέτρητοι ορυζώνες και αμέτρητοι ναοί, άλλοι σιωπηλοί και άλλοι 
πολύβουοι από τους πιστούς. Ναι! Το Μπαλί δεν μοιάζει με κανέναν 
άλλο τόπο στο χάρτη. Ακροβατεί ανάμεσα στη γη και στον ουρανό, 
ανάμεσα στο καλό και στο κακό, ανάμεσα στη φαντασία και την 
πραγματικότητα, ανάμεσα στη φτώχεια και τη χλιδή… 

Το Μπαλί αποτελεί εδώ και δεκαετίες την πνευματική πύλη πολλών 
δυτικών στην ανατολική κουλτούρα. Πολλοί επιλέγουν το νησί 
των Θεών για να γνωρίσουν από κοντά αυτά που περιέγραψαν 
οι πρώτοι επισκέπτες, ως μοναδική πολιτισμική και πνευματική 
ταυτότητα, μία απόκρυφη ενέργεια τόσο στο ντόπιο πληθυσμό όσο 
στην ίδια τη φύση. Έχουν γραφτεί πολλά άρθρα και βιβλία για τα 
πνευματικά κέντρα, τη βαθιά πίστη των ανθρώπων με καθημερινές 
προσφορές στα χιλιάδες καλά και κακά πνεύματα, τον κύκλο της 
ζωής – μία κοσμοθεωρία γεμάτη αγάπη και σοφία.

Το Μπαλί καλωσορίζει έναν επισκέπτη με δεκτικότητα και του 
επιτρέπει να εντρυφήσει στα μυστικά της πανάρχαιας ανιμιστικής 
τους ταυτότητας. Αυτό όμως είναι ένα από τα πολλά πρόσωπα 
του Μπαλί.

Το νησί είναι ένας φυσικός παράδεισος με μεγάλη τροπική ποικι-
λομορφία. Ο νότος είναι επίπεδος και περιέχει όλες τις γνωστές 
παραλίες του νησιού. Εδώ χτυπάει η καρδιά του σημερινού του-
ρισμού, των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων και ιδιωτικών 
βιλλών, της νυχτερινής ζωής και των εστιατορίων, της τοπικής 
αγοράς και των σύγχρονων πολυκαταστημάτων. Δίπλα στο διεθνές 
αεροδρόμιο του νησιού, οι παραλίες Κούτα, Σεμινιάκ, Λεγκιάν, 
Νούσα Ντούα, Σανούρ, Τζιμπαράν, προσφέρουν όλες τις βασικές 
τουριστικές υποδομές για έναν ταξιδιώτη. Η εικόνα αλλάζει καθώς 
κατευθυνόμαστε στα κεντρικά υψίπεδα του νησιού, γύρω από την 
πολιτιστική πρωτεύουσα του νησιού, το χωριό Ούμπουντ. Φω-
λιασμένο ανάμεσα στους καταπράσινους λόφους και τις υπέροχες 
αναβαθμίδες των ορυζώνων, η περιοχή αποτελεί την τέλεια βάση 
για πνευματική χαλάρωση και ανάταση. Εδώ βρήκαν καταφύγιο 
οι γνωστοί ντόπιοι και ξένοι καλλιτέχνες και εδώ χτυπάει η καρδιά 
της αυθεντικότητας του νησιού. 

Ότι και να επιλέξετε, θα σας συνεπάρει στο μοναδικό πλαίσιο της 
Μπαλινέζικης κουλτούρας. Όσοι έρχονται για πρώτη φορά ξέρουν 
ότι θα ξαναγυρίσουν. Παραμένει μυστήριο ότι όσο βρίσκεστε εκεί 
δεν το συνειδητοποιείτε ακριβώς. Όταν το εγκαταλείψετε και πάρετε 
το δρόμο για το σπίτι, τότε καταλαβαίνετε ότι κάτι σας συνέβη. Κάτι 
περισσότερο από ένα ταξίδι σ’ έναν εξωτικό προορισμό…

ενδεικτικεσ πτησεισ

• Οι παραπάνω ώρες είναι τοπικές.

ΑΠO ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ aθhνα

ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ  | TK 1844 22.10-23.40

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΜΠΑΛΙ   | TK 66      01.20-19.30

ΜΠΑΛΙ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ   | TK 67      21.00-05.25

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ  | TK 1881 07.20-08.45

ΑΠO ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ θεσσαλονικη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ  | TK 1894 21.10-22.50

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΜΠΑΛΙ                | TK 66      02.10-19.30

ΜΠΑΛΙ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ                | TK 67      21.00-04.50+1

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  | TK 1881 07.25-08.40

oi aναΧωρησεισ μασ
29 Ιουλίου & 5, 12, 19, 26 Αυγούστου

Paragon Seminyak στην παραλία Seminyak • c o m f o r t

Sol by Melia στην παραλία Benoa • s u p e r i o r

Montigo Resort στην παραλία Seminyak • d e l u x e

Merusaka Resort στην παραλία Nusa Dua • d e l u x e

Sol by Melia Nusa Dua & Kawi Resort Ubud • s u p e r i o r

Merusaka Resort Nusa Dua & The Sankara Resort Ubud • d e l u x e

SPECIAL PRICE
ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ

SPECIAL PRICE
ΣΕ ∆ΙΚΛΙΝΟ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

1195 €

1280 €

1370 €

1395 €

1400 €

1580 €

180 €

250 €

280 €

380 €

250 €

340 €

| Ατομικό Πρόγραμμα 
| Μπαλί • 7 νύχτες 

| Εκδρομικό Πρόγραμμα 
| Nusa Dua • 4 νύχτες & Ubud • 3 νύχτες

Special Price Ειδική τιμή ισχύει για κράτηση έως 60 μέρες πριν την αναχώρηση και για περιορισμένο 
αριθμό συμμετοχής. Μετά την ημερομηνία, η τιμή του πακέτου ανεβαίνει +100 € ανά άτομο.

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων (400 € ανά άτομο)
• Μία (1) αποσκευή και μία (1) χειραποσκευή ο έκαστος
• Διαμονή σε ξενοδοχεία, όπως αναφέρεται παραπάνω με πρωινό 
καθημερινά δωμάτιο/διανυκτέρευση)
• Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο στο Μπαλί
• Ολοήμερη εκδρομή στο κεντρικό και βόρειο Μπαλί & επίσκεψη του 
Ναού Tanah Lot (εκδρομικό πρόγραμμα)
• Ολοήμερη εκδρομή στα καλύτερα του Ubud (εκδρομικό 
πρόγραμμα)
• 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων
• Ατομική ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις και για covid-19
• Ενημερωτικά έντυπα, Τοπικοί φόροι, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, 
ΦΠΑ

∆εν περιλαμβάνονται
• Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα
• Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
• Έξοδα προσωπικής φύσεως



06  Εκδρομή στα καλύτερα του Ούμπουντ (καταρράκτες & ορυζώνες)
Πρόγευμα και παράδοση δωματίων. Αναχώρηση στις 08.30-09.00 για τα υψίπεδα του Ubud, το πολιτιστικό κέντρο τουνησιού. Πρώτη στάση ο 
εντυπωσιακός καταρράκτης Tegenungan, τον οποίο θα θαυμάσετε μέσα σε ένα υπέροχο τροπικό περιβάλλον. Επόμενη στάση το χωριό Tampak 
Siring, όπου θα δείτε το ναό Tirta Empul με το νερό της ιερής πηγής και το παλάτι που έφτιαξε ο πρώτος πρόεδρος της Ινδονησίας. Συνεχίζουμε 
με τους θεαματικούς ορυζώνες Tegelalang, ένα από τα περίφημα τουριστικά αξιοθέατα στο Μπαλί βόρεια του Ubud. Για τους τολμηρούς προ-
τείνουμε να κάνουν bali swing ή flying fox, με πανοραμική θέα στις θεαματικές αναβαθμίδες. Πριν μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο μας, και εφόσον 
το επιτρέπει ο χρόνος και η κίνηση, θα επισκεφθούμε στο κέντρο του χωριού Ubud, όπου θα δείτε τα βασικότερα αξιοθέατα. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια και διανυκτέρευση.

Στόχος Η εκδρομή θα σας γνωρίσει με την υπέροχη ενδοχώρα του Μπαλί και του πολιτιστικού του κέντρου του χωριού Ubud.

Διάρκεια 10 ώρες.

07  Μπαλί (ελεύθερη μέρα – Προτεινόμενη κατάβαση του ποταμού Αγιούνγκ, White Water Rafting)
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα για να απολαύσουμε τη μαγευτική φύση, τα πολύχρωμα χωριά, τους μυστηριακούς ναούς και τις υπαίθριες αγο-
ρές. Σας προτείνουμε να κάνετε ράφτινγκ στον ποταμό Ayung. Ο τοπικός μύθος αναφέρει ότι με μακρόβια φυτά και υπέροχους καταρράκτες. 
Καλωσορίσατε στην κορυφαία δραστηριότητα αδρεναλίνης του νησιού!

08  Μπαλί (ελεύθερη μέρα)
Ελεύθερη μέρα να ανακαλύψουμε τα θέλγητρα της ευρύτερης περιοχής. Σας προτείνουμε να κάνετε ολοήμερη εκδρομή στο ηφαίστειο Κι-
νταμάνι ή τις ανατολικές ακτές με επίσκεψη του ναού Μπεσακίχ. Εναλλακτικά επισκεφτείτε το θεματικό πάρκο των ελεφάντων στο Τάρο ή το 
πάρκο άγριας ζωής του Bali Safari & Marine Park. Ολοκληρώστε την μέρα με ένα αναζωογονητικό Μπαλινέζικο μασάζ.

09  Πτήση επιστροφής στην Ελλάδα
Πρωινό. Ελεύθερη μέρα να περπατήσετε το χωριό Ούμπουντ και να παζαρέψετε στην υπαίθρια αγορά της, να επισκεφθείτε το μουσείο 
Μπλάνκο, να περιηγηθείτε μέσα στο Βασιλικό Παλάτι. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το πολυτελές θέρετρο The Royal Pita Maha με χρόνο 
ξεκούρασης στους εξαιρετικούς κοινόχρηστους χώρους τους, την infinity πισίνα με μεσημεριανό γεύμα. Νωρίς το απόγευμα αναχώρηση από 
το ξενοδοχείο μας για το αεροδρόμιο του Μπαλί. Στις 21.00 αναχωρούμε μέσω Κωνσταντινούπολης για την Ελλάδα.

10  Άφιξη στην Ελλάδα
Το πρωί θα φτάσουμε πίσω στην πατρίδα γεμάτοι υπέροχες εικόνες και αναμνήσεις.

01  Πτήση από την Ελλάδα για το Μπαλί
Βραδινή πτήση μέσω Κωνσταντινούπολης για το νησί των Θεών. Διανυκτέρευση 
εν πτήση.

02  Μπαλί
Άφιξη στο Μπαλί στις 19.30. Μετά τις διατυπώσεις και την παραλαβή των 
αποσκευών μας, συνάντηση με τον τοπικό μας ξεναγό. Κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς σας στο ξενοδοχείο θα λάβετε τις αρχικές βασικές πληροφορίες 
για το νησί και τις καθημερινές δραστηριότητες. Τακτοποίηση στο δωμάτιο και 
χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

03  Εκδρομή στο Κεντρικό & Βόρειο Μπαλί & Ναός 
Tanah Lot
Πρωινό. Αναχώρηση στις 08.30-09.00 από τα ξενοδοχεία και επίσκεψη του 
σημαντικότερου αξιοθέατου του νησιού, του εμβληματικού ναού Tanah Lot, 
χτισμένου πάνω σε βράχο μέσα στον Ινδικό ωκεανό. Στη διαδρομή θα απολαύ-
σετε τους περίφημους ορυζώνες του νησιού και μαγικά χωριά. Συνεχίζουμε 
για την παραδοσιακή αγορά Candi Kuning, όπου μπορείτε να βρείτε φρέσκα 
φρούτα, λαχανικά, καφέ, μπαχαρικά και βότανα, και εξωτικά λουλούδια, 
όπως οι ορχιδέες και τα τοπικά τριαντάφυλλα. Η εκδρομή μας συνεχίζει με 
το μαγευτικό Ινδουιστικό ναό Ulun Danu. Ο ναός είναι χτισμένος δίπλα στην 
υπέροχη λίμνη Beratan. Η τοποθεσία είναι ανεπανάληπτη, καθώς γύρω της 
βρίσκονται τέσσερα βουνά, δημιουργώντας μία εκπληκτική ατμόσφαιρα και 
εικόνα. Επόμενη στάση το ιερό δάσος των μαϊμούδων, ένας προστατευμένος 
χώρος, όπου θα δείτε και θα παίξετε με τους μακάκους.

Στόχος Η εκδρομή θα σας μυήσει στον πολιτισμό του Μπαλί, με επίσκεψη 
σε μερικούς από τους κορυφαίους ναούς του νησιού. Επίσης θα μάθετε 
περισσότερα πράγματα για το μυστικό κόσμο των μπαχαριών. Εύκολη 
εκδρομή με μεγαλύτερες χρονικά μεταφορές.

Διάρκεια 9-10 ώρες, μεταφορά με deluxe κλιματιζόμενο όχημα. Περιλαμ-
βάνεται μπουκαλάκι νερού και υπηρεσία τοπικού ξεναγού, δεν περιλαμβά-
νεται γεύμα.

04  Μπαλί (ελεύθερη μέρα - Προτεινόμενη εκδρομή 
ναός Ουλουβάτου & κοσμοπολίτικες ακτές)
Πρωινό και ελεύθερη μέρα για να απολαύσουμε τις νότιες ακτές, τον κο-
ραλλιογενή βυθό και την κοσμοπολίτικη νυχτερινή ζωή. Εναλλακτικά σας 
προτείνουμε να ανακαλύψετε τα καλύτερα σημεία του νότιου Μπαλί. Πρώτα 
θα επισκεφθούμε το περίφημο ναό Uluwatu στο νοτιοδυτικότερο σημείο του 
Μπαλί. Επόμενη στάση oι παραλίες Κούτα και Σεμινιάκ, το κέντρο αγοράς 
και ψυχαγωγίας του Μπαλί, όπου μπορείτε να περιπλανηθείτε στα δρομάκια 
γεμάτα με υπέροχα καταστήματα, καφέ και τοπικά εστιατόρια. Στη διαδρομή 
σας προτείνουμε να πιείτε ένα κοκτέηλ στο θέρετρο Ayana και το διάσημο 
Ayana Rock Bar, με θέα το Μπαλινέζικο ηλιοβασίλεμα.

Διάρκεια 8 ώρες.

05  Μπαλί (ελεύθερη μέρα - Προτεινόμενη κρουαζιέρα 
στο νησί Πενίδα ή Λεμπόνγκαν)
Πρωινό. Σήμερα σας προτείνουμε να ακολουθήσετε την ολοήμερη κρουαζιέ-
ρα στο νησί Lebongan ή το νησί Penida, τα οποία βρίσκονται 1 ώρα μακριά 
από την ανατολική ακτή του Μπαλί. Στην εκδρομή θα έχετε χρόνο να κάνετε 
snorkelingπάνω από τον κοραλλιογενή ύφαλο, να γυρίσετε σε τοπικά χωριά 
και να χαλαρώσετε σε κεντρική παραλία τους. Παραλαβή από τη ρεσεψιόν 
γύρω στις 08.00 από Nusa Dua/ Seminyak.

Διάρκεια 8-9 ώρες. Εναλλακτικά επιλέξτε κάποιο από τα θεματικά πάρκα 
του νησιού, να κάνετε θαλάσσια σπορ ή beach hopping στις απόκρημνες 
παραλίες του νότου.

καθημερινο προγραμμα
του ομαδικού πακέτου



προαιρετικεσ εκδρομεσ
& δραστηριότητες

νοτιο μπαλι • ναοσ ουλουβατου & κοσμοπολιτικεσ ακτεσ 
Ανακαλύψετε τα καλύτερα σημεία του νότιου Μπαλί. Θα επισκεφθούμε το 
περίφημο ναό Uluwatu στο νοτιοδυτικότερο σημείο του Μπαλί. Επόμενη 
στάση οι κοσμοπολίτικες παραλίες Kuta και Seminyak, το κέντρο αγοράς 
και ψυχαγωγίας του Μπαλί, όπου μπορείτε να περιπλανηθείτε στα δρομάκια 
γεμάτα με υπέροχα καταστήματα, καφέ και τοπικά εστιατόρια. Στη διαδρομή 
σας προτείνουμε να πιείτε ένα κοκτέηλ στο θέρετρο Ayana και το διάσημο 
Ayana Rock Bar, με θέα το Μπαλινέζικο ηλιοβασίλεμα.

Διάρκεια 8 ώρες.

ολοημερη εκδρομη στο ανατολικο μπαλι 
Η ολοήμερη εκδρομή αρχίζει με την επίσκεψη του αρχαίου κτίσματος Kerta Gosa, 
υπέροχου δείγματος της Μπαλινέζικης αρχιτεκτονικής, μέρους μεγάλης σημασίας, 
καθώς εδώ ο τοπικός βασιλιάς ανακοίνωνε νόμους, κανόνες και δικαστικές 
αποφάσεις. Επόμενη στάση είναι ο μεγαλύτερος Ινδουιστικός Ναός του Μπαλί, 
ο περίφημος Pura Besakih. Από εδώ θα απολαύσετε υπέροχη πανοραμική θέα 
της ανατολικής ακτής, στη σκιά του όρους Agung, του υψηλότερου βουνού 
του νησιού. Συνεχίζετε για την παραλία Candidasa, όπου θα έχετε χρόνο να 
φάτε εξ ιδίων και να κάνετε μία γρήγορη βουτιά στον Ινδικό Ωκεανό. Τελευταία 
στάση είναι το Gua Lawah ή το σπήλαιο της νυχτερίδας, μία υπέροχη φυσική 
σπηλιά με χιλιάδες νυχτερίδες και το ομώνυμο ιερό ναό. 

Στόχος Η εκδρομή αναδεικνύει τα βασικότερα αξιοθέατα της ανατολικής ακτής, 
με βασικότερη επίσκεψη του ναού Besakih. Εύκολη εκδρομή με μεγαλύτερες 
χρονικά μεταφορές.

Διάρκεια 9 ώρες. 

ολοημερη εκδρομη στο ηφαιστειο κινταμανι
Η σημερινή μας εκδρομή είναι αφιερωμένη στο επιβλητικό ηφαίστειο Κινταμάνι, 
με τη μαγευτική λίμνη Μπατούρ και το ενεργό ηφαίστειο (1.730 μέτρα). Θα 
έχετε την ευκαιρία να διασχίσετε την ενδοχώρα του νησιού και τα παραδοσιακά 
Μπαλινέζικα χωριά, όπου συναντώνται οι παραδοσιακοί χοροί Μπαρόνγκ και η 
τέχνη της ξυλογλυπτικής. Στάση για γεύμα (προαιρετικά) με θέα το ηφαίστειο και 
τη λίμνη. Θα επισκεφθείτε και το Tampaksiring, όπου μπορείτε να προμηθευτείτε 
και εσείς το αγίασμά του - η κατά τους ντόπιους «πηγή νεότητας»

Διάρκεια 8-9 ώρες. 

ολοημερη κρουαζιερα στο νησι λεμπονγκαν 
Σήμερα σας προτείνουμε να ακολουθήσετε την ολοήμερη κρουαζιέρα στο 
νησί Lebongan, το οποίο βρίσκεται 1 ώρα μακριά από την ανατολική ακτή 
του Μπαλί. Στην εκδρομή θα έχετε χρόνο να κάνετε snorkeling πάνω από 
τον κοραλλιογενή ύφαλο του νησιού, να γυρίσετε σε τοπικό χωριό και να 
χαλαρώσετε στην κεντρική παραλία του. Παραλαβή από τη ρεσεψιόν γύρω 
στις 08.00 από Nusa Dua/Seminyak.

Διάρκεια 8-9 ώρες.

Περιλαμβάνεται γεύμα σε μπουφέ στο εστιατόριο beach club Lembongan, 
σνακ και τσάι πάνω στο ταχύπλοο, Glass bottom boat, Υδάτινα σπορ και 
εκδρομή σε τοπικό χωριό

Τι να πάρετε μαζί σας Αντηλιακό, εντομοαπωθητικό, φωτογραφική κάμερα.

white water rafting • καταβαση του ποταμου ayung 
Πρωινή αναχώρηση από το ξενοδοχείο και μεταφορά στην τοποθεσία έναρξης της κατάβασης. Ο τοπικός μύθος αναφέρει ότι ο ποταμός Ayung 
φιλοξενεί κοιμώμενο δράκο. Η διαδρομή είναι μαγευτική, καθώς θα περάσετε μέσα από κατάφυτο φαράγγι, με μακρόβια φυτά και υπέροχους 
καταρράκτες. Καλωσορίσατε στην κορυφαία δραστηριότητα αδρεναλίνης του νησιού! 

Στόχος Να γνωρίσετε την τοπική βλάστηση, μέσα από την πλεύση του ποταμού και να γελάσετε μέχρι δακρύων.

Διάρκεια 6 ώρες, Περιλαμβάνεται γεύμα, μπουκαλάκι νερού, γεύμα μπουφέ, επαγγελματίας οδηγός ποταμού, αδιάβροχη σακούλα για προσω-
πικά είδη, προσωπική ασφάλεια. 

Τι να πάρετε μαζί σας Στεγνά ρούχα για να αλλάξετε, αντηλιακό, σανδάλια ή αθλητικά πέδιλα. Προτείνουμε να το συνδυάσετε με το BALI 
SWING με επιβάρυνση + 30 € ανά άτομο.

παρκο ελεφαντων & elephant ride (ολοκληρωμενο προγραμμα) 
Το πάρκο Ελεφάντων στο Taro αποτελεί μοναδική και πλήρης εμπειρία με τα παχύδερμα. Θα έρθετε σε επαφή με αυτά τα εξαιρετικά πλάσματα 
μέσα σε ένα εκπληκτικό τροπικό περιβάλλον. Θα μάθετε πολλά  για τις συνήθειές τους από τους τοπικούς ξεναγούς και το ειδικό μουσείο. Θα 
τα αγγίξετε και θα τα ταΐσετε. Για όλα τα παραπάνω έχει βραβευτεί ως το καλύτερο πάρκο Ελεφάντων στον κόσμο. Παραλαβή από τη ρεσεψιόν 
γύρω στις 08.00 από Nusa Dua/ Seminyak ή 10.00 από Ubud! 

Διάρκεια 8 ώρες, περιλαμβάνεται γεύμα σε μπουφέ στο εστιατόριο ελεφάντων, σόου με ελέφαντες, προσωπική ασφάλεια, trekking πάνω σε 
ελέφαντα για περίπου 30 λεπτά, είσοδος στο πάρκο. 

Σημείωση Μπορείτε να ζητήσετε και να επιλέξετε μικρότερα πακέτα, πχ χωρίς γεύμα, trekking κτλ.

πλωτο παρκο δελφινιων • dolphin encounter 
Μοναδική εμπειρία για όσους ονειρεύεστε να γνωρίσετε από κοντά το υπέροχο θηλαστικό. Το θαλάσσιο πάρκο βρίσκεται σε πλωτή εξέδρα 10 
λεπτά μέσα στον ανοιχτό ωκεανό με το ταχύπλοο και προσφέρει 35 λεπτά αξέχαστης συνεδρίας με έμπειρους εκπαιδευτές. Θα εντυπωσιαστείτε 
από την εξυπνάδα, τη φυσική δύναμη και την ευγένειά τους. Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά προγράμματα από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε, 
ενημερωθείτε σχετικά  από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο! 

Διάρκεια 4 ώρες, τι να πάρετε μαζί σας: αντηλιακό, εντομοαπωθητικό, φωτογραφική κάμερα.

60 λεπτών πακέτο Prana Spa με μασάζ αρωματοθεραπείας (Signature Body Massage)

Ενοικίαση ΙΧ με οδηγό για μισή ημέρα (5 ώρες) – 50 €, Ενοικίαση ΙΧ με οδηγό για ολόκληρη μέρα (8 ώρες)

Επισκεφθείτε μερικά από τα καλύτερα θεματικά πάρκα του νησιού. 

Σας προτείνουμε Waterbom, Bali Marine Safari Park, Bali Zoo

ολοημερη κρουαζιερα στο νησι nusa penida 
Ανακαλύψτε τον παράδεισο στο γραφικό νησί Nusa Penida. Το νησί διαθέτει 
σούπερ κήπους και απίστευτη θαλάσσια ζωή, που αποτελούν ιδανική βάση 
για να απολαύσετε θαλάσσια σπορ, απεριόριστες βόλτες με banana boat, 
υποθαλάσσια παρατήρηση με την καθοδήγηση ειδικευμένων εκπαιδευτών. Αν 
δεν επιθυμείτε να βραχείτε, μπορείτε να δείτε τους απίστευτους κοραλλιογενείς 
σχηματισμούς από την άνεση του glass bottom boat. Πάρτε τη βάρκα από το 
νησί και επισκεφτείτε το χωριό Toyapakeh. Εδώ μπορείτε να παρατηρήσετε 
χελώνες, να παρακολουθήσετε κοκορομαχίες, να δοκιμάσετε παραδοσιακές 
μπαλινέζικες ενδυμασίες και να απολαύσετε ένα αναζωογονητικό ποτό καρύδας. 
Ένα πλούσιο τροπικό γεύμα σε μπουφέ σερβίρεται στο κλιματιζόμενο σαλόνι 
του πλοίου. Παραλαβή από τη ρεσεψιόν γύρω στις 08.00 από Nusa Dua/ 
Seminyak.

Διάρκεια 8-9 ώρες.

Περιλαμβάνεται γεύμα σε μπουφέ, σνακ & τσάι, υδάτινα σπορ.

| Οδικές εκδρομές πολιτισμού & φύσης

| Κρουαζιέρες

| Δραστηριότητες περιπέτειας και άγριας ζωής

| Πρόγραμμα Σπα • Μπαλινέζικο μασάζ

| Ενοικίαση ΙΧ με οδηγό για δικό σας πρόγραμμα

| Θεματικά πάρκα στο Μπαλί 

• Ζητήστε αναλυτικό τιμοκατάλογο



Επίσημη γλώσσα
Ινδονησιακή & Αγγλική

Πρωτεύουσα
Ντενπασάρ

Νόμισμα
Ρουπία (IDR)

Οδήγηση
Αριστερά

Διαφορά ώρας
από την Ελλάδα (+6)

4,2εκ
πληθυσμός

5,780τχμ
έκταση

29-32οC
όλο τον χρόνο

Θεσσαλονίκη
Μητροπόλεως 98 & Π. Μελά
T. 2310 256555

Αθήνα
Αλεξανδρου Σούτσου 8 & Βουκουρεστίου, Κολωνάκι
T. 210 3605551

Ε. info@diontours.com, W. diontours.gr
Ε. info@red-elephant.gr, W. red-elephant.gr

Οργάνωση εκδρομών: DION TOURS N.G. & RED ELEPHANT O.E. - MH.T.E 0933E60000143601


