Bali – Singapore

Legian Beach – Bali

Singapore

Sol House 4*
www.melia.com

Ramada Hotel 4*
http://www.ramadasingapore.com

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο : 1040,00 € + 200,00 € φόροι & επίναυλοι καυσίμων

Nusa Dua Beach – Bali

Singapore

Grand Mirage Thalasso Spa 5*
www.grandmirage.com

Ramada Hotel 4*
http://www.ramadasingapore.com

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο : 1200,00 € + 200,00 € φόροι & επίναυλοι καυσίμων

Περιλαμβάνονται

Δεν περιλαμβάνονται

Αεροπορικά εισιτήρια με Scoot Airlines
μέσω Σιγκαπούρης από / προς Αθήνα
5 διανυκτερεύσεις σε παραλία στο Μπαλί με πρωινό
2 διανυκτερεύσεις στην Σιγκαπούρη με πρωινό
Μεταφορές από / προς αεροδρόμιο / ξενοδοχείο
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & πληροφοριακό υλικό

Φόροι και επίναυλοι από / προς Αθήνα &
200.00 €
Μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο

Προτεινόμενο πακέτο εκδρομών στο Μπαλί κατά τη διαμονή στην παραλία:
75,00 € κατ’ άτομο
Εκδρομή μισής ημέρας σε τοπικές αγορές

5 ώρες

Ολοήμερη εκδρομή στο Ανατολικό Μπαλί στα πιο σημαντικά αξιοθέατα

9 ώρες

Ολοήμερη εκδρομή στο Κινταμάνι

8 ώρες

Ολοήμερη εκδρομή στο Κινταμάνι
Αυτή η εκδρομή σάς δίνει μια φανταστική εισαγωγή στα καλύτερα που έχει να προσφέρει
το Μπαλί ως προορισμός. Από την εκπληκτική θέα των λιμνών και των ηφαιστείων, στους
παραδοσιακούς χορούς και τα πολύπλοκα μπαλινέζικα έργα τέχνης. Θα απολαύσετε
περιπέτειες στις ορεινές περιοχές και στα χωριά στις πεδιάδες, η εκδρομή στο όμορφο
Kintamani θα αποτελέσει μια διατομή όλων των όμορφων στοιχείων του προορισμού.
Το Μπαλί είναι διάσημο για τους παραδοσιακούς χορούς του. Ένας από αυτούς είναι ο
διάσημος χορός Barong & Keris που λέει μια ιστορία από την αρχαία εποχή Ramayana. Η πρώτη
μας στάση κατά τη διάρκεια αυτής της εκδρομής είναι να απολαύσουμε την ομορφιά και τη
χάρη των επιδέξιων μπαλινέζων χορευτών. Ο χορός εκφράζει τον αιώνιο αγώνα μεταξύ καλών
και κακών πνευμάτων και τελειώνει με το μαγικό χορό Κέρις. Στη συνέχεια, θα προχωρήσουμε
στο χωριό Kemenuh για να επισκεφτείτε
τους
ταλαντούχους
καλλιτέχνες
μπαλινέζικης
ξυλογλυπτικής
στα
παραδοσιακά εργαστήριά τους. Θα
δείτε πώς χαράζουν όμορφα αγάλματα
και έργα τέχνης σε ένα μπλοκ ξύλου. Το
ταξίδι συνεχίζεται στο Κινταμάνι για να δείτε τη μαγευτική λίμνη Batur και το ενεργό
ηφαίστειο που ονομάζεται Mount Batur (1.730 μέτρα). Εδώ έχετε μια ευκαιρία για ένα
μεσημεριανό γεύμα με καταπληκτική θέα. Ο επόμενος προορισμός μας είναι η
Tampaksiring, η «Κρήνη της Νεότητας» και το Holy Spring.

Το Ανατολικό Μπαλί
Αυτή η ολοήμερη εκδρομή θα σας οδηγήσει βαθύτερα στην περίπλοκη, αρχαία και
μοναδική πολιτιστική κληρονομιά του Μπαλί. Οι ανατολικές γωνιές του νησιού δεν
είναι τόσο ανεπτυγμένες όσο στο νότο και υπάρχουν πολλοί ανεξερεύνητοι
θησαυροί που βρίσκονται εδώ. Αυτή η ξενάγηση σας μεταφέρει από την
πεπατημένη τουριστική διαδρομή και ανοίγει μια άλλη πλευρά στο Μπαλί, στον

μυστικισμό, τη μαγεία και την πνευματική καρδιά του νησιού. Η παλιά πρωτεύουσα ‐ένα
ξεχωριστό χωριό που έχει παραμείνει πολιτιστικά άθικτο από τον 16ο αιώνα. Η εκδρομή αυτή
αποτελεί απαραίτητο τόπο επίσκεψης για τους ταξιδιώτες που επιθυμούν να εμβαθύνουν στην
ιστορία του Ινδουισμού και της καρδιάς του Μπαλί.

OLEH‐OLEH Τοπικές αγορές
Το Μπαλί είναι γνωστό για τη μουσική, την τέχνη, την ιστορία και τον πολιτισμό του. Όπου και
να γυρίσετε υπάρχουν εργαστήρια και γκαλερί ή παραστάσεις παραδοσιακών χορών. Γενεές
γλυπτών, ηθοποιών, μουσικών και ζωγράφων έχουν κρυσταλλώσει την κουλτούρα αυτού του
παραδεισένιου νησιού με μια τεράστια ποικιλία τεχνουργημάτων, αναμνηστικών και εθίμων,
καθιστώντας εύκολο να πάρετε ένα κομμάτι από τον παράδεισο αυτόν σπίτι μαζί σας. Αυτή η
εκδρομή θα σας οδηγήσει σε μερικά από τα καλύτερα σημεία για αναμνηστικά, όπου μπορείτε
να δείτε τις καλύτερες δημιουργίες των διάσημων καλλιτεχνικών παραδόσεων του Μπαλί. Οι
μνήμες του Μπαλί θα μείνουν μαζί σας για πάντα.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Πτήσεις με Scoot Airlines
TR 713
TR 280
TR 281
TR 712

11/08/19
12/08/19
17/08/19
20/08/19

ATHENS – SINGAPORE
SINGAPORE – BALI
BALI – SINGAPORE
SINGAPORE – ATHENS

11:30 – 03:35
07:05 – 09:50
10:50 – 13:50
02:35 – 09:05

Πτήσεις με Scoot Airlines
TR 713
TR 280
TR 281
TR 712

13/08/19
14/08/19
19/08/19
22/08/19

ATHENS – SINGAPORE
SINGAPORE – BALI
BALI – SINGAPORE
SINGAPORE – ATHENS

11:30 – 03:35
07:05 – 09:50
10:50 – 13:50
02:35 – 09:05

Τα ξενοδοχεία μας
Sol House – Legian Beach
House room με πρωινό

Grand Mirage Resort Thalasso Spa –
Nusa Dua
Premiere Garden room με πρωινό

Ramada by Wyndham Singapore
At Zhongshan Park
Ramada City view room με πρωινό

Παρατηρήσεις
 Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες & για κρατήσεις έως τις 05/07/19
 Οι παραπάνω τιμές είναι βασισμένες κατ’ άτομο σε δίκλινο (ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων)
 Περιλαμβάνεται μία αποσκευή 20 κιλών κατ’ άτομο
 Υπάρχει δυνατότητα για διαφοροποίηση των ξενοδοχείων – απευθυνθείτε στο τμήμα πωλήσεων
 Υπάρχει δυνατότητα να προσθέσουμε στο πακέτο : εκδρομές, δραστηριότητες κ.ά.



Οι τιμές ισχύουν σύμφωνα με την σημερινή ισοτιμία δολαρίου Αμερικής, σε περίπτωση σημαντικής
διακύμανσης της ισοτιμίας θα γίνει αναπροσαρμογή στην τιμή του πακέτου



Ειδικές παροχές για νεόνυμφους

