Μπαλί – Σιγκαπούρη | Χριστούγεννα 2017 - Πρωτοχρονιά 2018
∆ιάρκεια: 11 ΗΜΕΡΕΣ

τιµή από 799€

Travel Identity
Μπαλί … Ατελείωτες παραλίες µε χρυσή αµµουδιά, οργιώδης βλάστηση, καταπράσινοι ορυζώνες, ενεργά ηφαίστεια, µικρά
παραδοσιακά χωριά, µεθυστικές οσµές, ναοί που ξεπροβάλλουν από κάθε γωνιά και ζεστά Μπαλινέζικα χαµόγελα. Όλα αυτά
και όχι µόνο, συνθέτουν τη µαγευτική εικόνα αυτού του απόλυτα µυστηριακού τόπου που ονοµάζεται Μπαλί...
Πρόκειται για ένα µικρό νησί µε µέγιστη διάσταση 150 km, µε 3 εκατοµµύρια κατοίκους και άλλους τόσους τουρίστες να το
επισκέπτονται σταθερά – και όχι άδικα – κάθε χρόνο. Άλλωστε ακόµη και η ιστορία αυτού του τόπου µαρτυρά την απίστευτη
οµορφιά του, καθώς όταν στο τέλος του 16ου αιώνα κατέφθασαν για πρώτη φορά εκεί οι δυτικοί δηµιουργώντας την Ολλανδική
αποικία, ο καπετάνιος του πλοίου λέγεται ότι έκανε δύο ολόκληρα χρόνια µέχρι να καταφέρει να πείσει το πλήρωµα ν’ αφήσει
αυτόν τον µαγικό τόπο και να επιβιβαστεί στο πλοίο για το ταξίδι της επιστροφής.
Το Μπαλί αποτελεί έναν ξεχωριστό τόπο και όχι µόνο για τα, πέρα από κάθε φαντασία, µαγευτικά τοπία του. Φτάνει µόνο να
αναλογιστεί κανείς ότι µέσα στο µουσουλµανικό αρχιπέλαγος της Ινδονησίας, το Μπαλί είναι το µοναδικό στο οποίο επικρατεί η
Ινδουιστική θρησκεία. Κι αυτό είναι σίγουρα κάτι που κάνει το Μπαλί τόσο διαφορετικό και ενδιαφέρον. Άλλωστε, σύµφωνα µε
τον µύθο, το Μπαλί αποτέλεσε και τον τελευταίο γήινο σταθµό του Βούδα. ∆ικαίως ονοµάζεται και "νησί των θεών", καθώς
όντας ένας καθ’ όλα µυστικιστικός τόπος, ένα από τα πιο σηµαντικά πράγµατα στο Μπαλί είναι οι ναοί του, που αποτελούν ένα
µέσο επικοινωνίας των κατοίκων µε τα θεία πνεύµατα µέσω της προσευχής και της προσφοράς. Τις "άγιες µέρες", όταν κατά το
µύθο οι θεότητες και τα πνεύµατα κατεβαίνουν στη γη, οι ναοί γίνονται κέντρα πολυπληθών εκδηλώσεων λατρείας. Τα φεστιβάλ
των ναών είναι οδηγός εξαγνισµού και σ’ αυτά παίρνουν µέρος όλες οι κοινότητες, προσφέροντας καλάθια µε φαγητό και
πανέµορφα εξωτικά λουλούδια.
Αυτό είναι το Μπαλί, ένας αρχαίος µύθος στη αγκαλιά του Ινδικού, ένα ονειρικό κοµµάτι γης.
Σιγκαπούρη, µια ολόκληρη χώρα µέσα στα σύνορα µιας πόλης - της "Πόλης του Λιονταριού".
Η Σιγκαπούρη προσφέρει όλα εκείνα τα συστατικά που καθιστούν ένα µέρος ιδανικό προορισµό διακοπών. Η χώρα που σχεδόν
ακουµπά στον Ισηµερινό, συνδυάζει την παράδοση µε τον µοντέρνο τρόπο ζωής. Ένα ξεχωριστό κράµα πολιτισµών συνθέτουν
τη µοναδική ταυτότητα της Σιγκαπούρης.

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΜΠΑΛΙ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για Μπαλί µέσω ενδιάµεσου σταθµού.

2η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΛΙ
Άφιξη, µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Το υπόλοιπο της ηµέρας ελεύθερο για µια πρώτη επαφή µε το νησί. Το
Μπαλί βρίσκεται στη µέση της Ινδονησίας, απέναντι από το ανατολικότερο σηµείο της Ιάβας. Λόγω της θέσης του ανάµεσα
στον Ισηµερινό και τον Τροπικό του Καρκίνου, οι θερµοκρασίες κυµαίνονται από 20˚-35˚ C, δηµιουργώντας ιδανικές συνθήκες
για διακοπές και ξεκούραση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το νησί αυτό αποτελεί έναν ξεχωριστό τόπο και όχι µόνο για τα,
πέρα από κάθε φαντασία, µαγευτικά τοπία του. Φτάνει µόνο να αναλογιστεί κανείς ότι µέσα στο µουσουλµανικό αρχιπέλαγος
της Ινδονησίας, το Μπαλί είναι το µοναδικό στο οποίο επικρατεί η Ινδουιστική θρησκεία. Κι αυτό είναι σίγουρα κάτι που το
κάνει τόσο διαφορετικό και ενδιαφέρον. ∆ικαίως ονοµάζεται και "νησί των θεών", καθώς όντας ένας καθ’ όλα µυστικιστικός
τόπος, ένα από τα πιο σηµαντικά αξιοθέατα στο Μπαλί είναι οι ναοί του, που αποτελούν µέσο επικοινωνίας των κατοίκων µε τα
θεία πνεύµατα, µέσω της προσευχής και της προσφοράς. Τις "άγιες µέρες", όταν σύµφωνα µε τον µύθο, οι θεότητες και τα
πνεύµατα κατεβαίνουν στη γη, οι ναοί γίνονται κέντρα πολυπληθών εκδηλώσεων λατρείας. Τα φεστιβάλ των ναών είναι οδηγός
εξαγνισµού και σ’ αυτά παίρνουν µέρος όλες οι κοινότητες, προσφέροντας καλάθια µε φαγητό και πανέµορφα εξωτικά
λουλούδια.

3η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΛΙ (Ξενάγηση, Ηφαίστειο Κινταµάνι)
Ολοήµερη εκδροµή στο εσωτερικό του πανέµορφου νησιού. Περνώντας εξωτικά τοπία µέσα από ορυζώνες και δάση φοινίκων
κατευθυνόµαστε προς το κέντρο του νησιού, όπου βρίσκεται το Κινταµάνι. Στη διαδροµή µας θα επισκεφθούµε τα φηµισµένα
για τα χειροτεχνήµατά τους χωριά Τσελούκ, Μας και Ούµπουτ. Φτάνοντας στο Κινταµάνι απολαύσουµε τη µαγευτική θέα του
βουνού και της λίµνης Μπατούρ, η οποία είναι κρατήρας παλιού ηφαιστείου. Στη συνέχεια κατευθυνόµαστε στο χωριό
Σινγκαπαντού, όπου θα έχουµε την ευκαιρία να παρακολουθήσουµε µία παράσταση χορών Μπαρόνγκ και Κρις. Στην
επιστροφή µας θα δούµε επίσης τη σπηλιά του Ελέφαντα και τις ιερές πηγές Τίρτα Εµπούλ στο χωριό Ταµπάκ. Αργά το
απόγευµα επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΛΙ ( προαιρετική εκδροµή ∆άσος των πιθήκων, Ναός Mengwi, Ηλιοβασίλεµα στον Τάνα Λοτ)
Πρωινή αναχώρηση για µία προαιρετική εκδροµή στο εσωτερικό του νησιού. Θα επισκεφθούµε τον εντυπωσιακό ναό Taman
Ayun του 17oυ αι., που περιβάλλεται από µία µεγάλη τάφρο δηµιουργώντας την αίσθηση ότι στέκεται στη µέση µιας λίµνης.
Συνεχίζουµε µε επίσκεψη στο Alas Kedaton, το ιερό δάσος των πιθήκων, όπου εκατοντάδες "πειθήνιοι" και πολύ άτακτοι
πίθηκοι ζουν στο δάσος γύρω από τον ναό. Θα καταλήξουµε σε έναν από τους επτά "θαλάσσιους" ναούς του Μπαλί, τον
ινδουιστικό Τάνα Λοτ (Tanah Lot). Κτισµένος στην κορυφή ενός µεγάλου βράχου, περιβάλλεται, κατά τη διάρκεια της
παλίρροιας, από τα νερά του Ινδικού Ωκεανού. Σύµφωνα µε την παράδοση, θαλάσσια δηλητηριώδη φίδια είναι φύλακες του
ναού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

5η – 7η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΛΙ
Ηµέρες ελεύθερες για µπάνιο και ξεκούραση. Μπορείτε επίσης να εξερευνήσετε ακόµη περισσότερο το νησί, έναν τόπο µε
βαθιές παραδόσεις και πολιτισµό. Εναλλακτικά προτείνουµε να ακολουθήσετε προαιρετικά µια κρουαζιέρα στα νησάκια
Lembongan Nusa Penida ή Ocean Rafting γύρω από τους βράχους και τις σπηλιές του Nusa Penida, ενώ για εκείνους που
προτιµούν την ξηρά, ένα σαφάρι µε πολυτελή LAND CRUISE 4x4 είναι η ιδανική ευκαιρία για να ανακαλύψουν αποµονωµένα
µονοπάτια και περιοχές απρόσιτες για πολλούς.

8η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΑΛΙ - ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ (Ξενάγηση πόλης)
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για Σιγκαπούρη. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα
περάσουµε από την συνοικία των Μαλαισίων µε το χρυσό τέµενος, θα επισκεφθούµε τον βοτανικό κήπο µε τις ορχιδέες, που θα
σας αφήσουν άφωνους µε την οµορφιά και την ποικιλία τους, θα µπούµε στη συνοικία των Ινδών µε τη µεθυστική µυρωδιά των
µπαχαρικών και έπειτα στη συνοικία των Κινέζων, ενώ από τον λόφο Φαµπέρ θα θαυµάσουµε τη θέα της πόλης και του
λιµανιού της. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

9η ΗΜΕΡΑ: ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
Ηµέρα ελεύθερη για µια βόλτα στην υπερσύγχρονη πόλη ή για τα ψώνια σας στα εµπορικά κέντρα ή ακόµη και για µια
προαιρετική εκδροµή στο νησάκι Σεντόζα. Οι επιλογές σας πολλές. ∆ιανυκτέρευση.

10η ΗΜΕΡΑ: ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ
Πρωινό ελεύθερο. Μεταφορά στο αεροδρόµιο το απόγευµα και πτήση για την Αθήνα.

11η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 23/12/2017 - Αναχώρηση από Αθήνα - Τιµή από 799€

Ξενοδοχείο

Τύπος ∆ωµατίου

Κόστος

Φόροι

OASIS KUTA 3 *

Double Room

799 €

390 €

Twin Room

799 €

390 €

Single Room

1094 €

390 €

Double Room

875 €

390 €

Twin Room

875 €

390 €

Single Room

1270 €

390 €

Double Room

945 €

390 €

Twin Room

945 €

390 €

Single Room

1350 €

390 €

SANUR PARADISE PLAZA 4 *

THE TANJUNG BENOA 4 *

Ξενοδοχείο

Τύπος ∆ωµατίου

Κόστος

Φόροι

THE PATRA JASA RESORT 5 *

Double Room

1055 €

390 €

Twin Room

1055 €

390 €

Single Room

1575 €

390 €

Double Room

1245 €

390 €

Twin Room

1245 €

390 €

Single Room

1950 €

390 €

MELIA BALI 5 *

Αριθµός Πτήσης

∆ιαδροµή
(Από ⇒ Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

ΤR 713

ΑΘΗΝΑ - ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

11:30

03:55 (+1)

ΤR 280

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ - ΜΠΑΛΙ

07:15

09:50

TR 281

ΜΠΑΛΙ – ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

10:40

13:20

TR 712

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ - ΑΘΗΝΑ

02:45

08:45

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
¬ Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µέσω Σιγκαπούρης
¬ ∆ιαµονή για 6 διανυκτερεύσεις στο Μπαλί σε ξενοδοχείο επιλογής σας και 2 διανυκτερεύσεις στη Σιγκαπούρη στο ξενοδοχείο
PARK CLARKE QUAY 4*
¬ Πρωινό µπουφέ καθηµερινά
¬ Μεταφορές , Περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα µε ελληνόφωνο τοπικό ξεναγό
¬ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
¬ ∆ωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός- βιβλίο στα ελληνικά

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρακαλούµε να αποστείλετε φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στο e-mail του ταξιδιωτικού συµβούλου (πωλητή), µε τον οποίο
έχετε συνοµιλήσει
Χωρίς την άµεση αποστολή φωτοτυπίας του διαβατηρίου δεν θα µπορεί να περιληφθεί η ασφάλεια της προκαταβολής σας στην
επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που περιλαµβάνει το γραφείο µας στα προγράµµατά του. Αν δεν έχετε e-mail, µπορείτε να
προσκοµίσετε µια φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στα γραφεία µας.
Κράτηση γίνεται µόνο µε τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση µε ταχυδροµικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κλπ.). Αν θέλετε να
συµπεριλάβετε και άλλα άτοµα στην κράτησή σας, θα πρέπει να µας γνωρίσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία.
Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται µόνο µε κατάθεση της προκαταβολής.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν την κατάθεση της προκαταβολής σας, µε
σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στον φάκελό σας. Παρακαλούµε µην
παραλείψετε να µας ενηµερώσετε. Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, παρακαλούµε ελέγχετε το ηµερήσιο πιστωτικό όριο
συναλλαγών των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή µε το γραφείο µας.

