Μπαλί - Λομπόκ - Σιγκαπούρη

12 Ημέρες
1η μέρα: Αθήνα - Μπαλί
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για Μπαλί.
2η μέρα: Μπαλί (Ούμπουντ)
Φθάνοντας στο Μπαλί θα λάβετε από τον τοπικό ξεναγό σας τις πρώτες πληροφορίες για το εξωτικό αυτό
νησί, κατά τη διάρκεια της μετάβασής σας στο "ποιητικό" τμήμα του νησιού, το Ούμπουντ.
3η μέρα: "Η ομορφιά του Κινταμάνι" (Διαμονή στο Ούμπουντ)
Η σημερινή μας εκδρομή, ξεκινάει με τους παραδοσιακούς χορούς Μπαρόνγκ, που μας λένε ιστορίες από το
αρχαίο έπος Ραμαγιάνα. Απολαύστε την ομορφιά και την επιδεξιότητα αυτού του χορού στην πρώτη σας
στάση και μάθετε για την αιώνια σύγκρουση του καλού με το κακό. Ακολουθεί επίσκεψη σε παραδοσιακό
οικισμό, για να δείτε από κοντά την τέχνη της ξυλογλυπτικής και πιθανόν να αγοράσετε κάποιο ξυλόγλυπτο
στην πηγή του. Επόμενος σταθμός μας η περιοχή Κινταμάνι με τη μαγευτική λίμνη Μπατούρ και το ενεργό
ηφαίστειο (1730 μέτρα). Στάση για γεύμα (προαιρετικά) με θέα το ηφαίστειο και τη λίμνη. Τελευταία μας
επίσκεψη θα είναι στο Tampaksiring, για να προμηθευτείτε και εσείς το αγίασμά του - η κατά τους ντόπιους
"πηγή νεότητας".
4η μέρα: Ούμπουντ - Ελεύθερη μέρα, Προαιρετική εκδρομή: Μπατουκάρου - Ορυζώνες - Λίμνη Μπερατάν /
Ούλουν Ντάνου
Ξεκουραστείτε στο μαγευτικό τοπίο της περιοχής ή δραστηριοποιηθείτε με τον καλύτερο τρόπο στο Ούμπουντ.
Ξεκινήστε με μία βόλτα στο δάσος των μαϊμούδων. Συνεχίστε με μία βόλτα με ελέφαντες. Ανεβάστε την
αδρεναλίνη σας με ένα μοναδικό ράφτινγκ στον κοντινό ποταμό Αγιούνγκ και χαλαρώστε με ένα μασάζ σε
ένα από τα πολυάριθμα spa της περιοχής.
Προαιρετικά, ακολουθείστε μία διαδρομή στα βόρεια του νησιού, με πρώτη επίσκεψη στους βασιλικούς ναούς
του Μπατουκάρου, που περιβάλλονται από δάση, στους πρόποδες του ομώνυμου όρους και σε υψόμετρο
2.270 μέτρων. Στη συνέχεια θα εντυπωσιαστείτε από την έκταση των ορυζώνων Jatiluwih. Ο εξωτικός
χαρακτήρας, το λάξευμα του οροπεδίου και η τεράστια έκταση των ορυζώνων αυτών, κόβουν πραγματικά

την ανάσα! Τέλος, το σύμπλεγμα των τεσσάρων ναών Πούρα Ούλου Ντάνου, κατασκευασμένο προς τιμήν
της θεάς του νερού Ντάνου, φέρει τις τρεις ιερές αποχρώσεις λατρείας: κόκκινο για τον δημιουργό Βράχμα,
μαύρο για τον ισορροπιστή του σύμπαντος Βισνού και λευκό για τον καταστροφέα Σίβα. Το σύμπλεγμα των
ναών αυτών στη λίμνη Μπερατάν (τη δεύτερη μεγαλύτερη του νησιού και πηγή ύδρευσης των ορυζώνων),
θεωρείται από τους λαμπρότερους και γραφικότερους του νησιού, αφού η αντανάκλασή τους στα ήρεμα
νερά της λίμνης τους κάνει εντυπωσιακούς και μαζί με τα γύρω βουνά δημιουργούν ένα υπέροχο
φωτογραφικό σκηνικό!
5η-8η μέρα: Μπαλί - Λομπόκ
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και σύντομη πτήση για το εξωτικό Λομπόκ. Παραλίες με κρυστάλλινα νερά,
πυκνή βλάστηση, αλλά και ιστορία που αποτυπώνεται σε ανάκτορα και επιβλητικούς ναούς, συνθέτουν το
σκηνικό των ονειρεμένων διακοπών σας. Ακόμα και η γύρω περιοχή με τα διάσημα νησάκια Γκίλι,
προσφέρονται για εξορμήσεις και θαλάσσιες δραστηριότητες. Εδώ θα έχετε τη δυνατότητα να χαρείτε και
απολαύσετε πραγματικά τα καταγάλανα νερά, τους κοραλλιογενείς υφάλους και τις εξωτικές παραλίες,
έχοντας 4 διανυκτερεύσεις στην περιοχή
9η μέρα: Λομπόκ - Μπαλί - Σιγκαπούρη
Πρωινό και λίγος ελεύθερος χρόνος μέχρι την μεταφορά σας στο αεροδρόμιο και την πτήση με ενδιάμεσο
σταθμό το Ντενπασάρ, προς Σιγκαπούρη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

10η,11η μέρα: Σιγκαπούρη (Αγγλόφωνη ξενάγηση)
Πρωινό και επίσκεψη στα σημαντικά αξιοθέατα της πόλης: το Fountain of Wealth - ένα από τα μεγαλύτερα
σιντριβάνια στον κόσμο - τους κήπους ορχιδέας, τους κήπους Άβαταρ, τον μυθικό θαλάσσιο λέοντα, την
κινέζικη και την ινδική συνοικία, το κέντρο διασκέδασης Κλαρκ Κη κ.ά. Για τον ελεύθερο χρόνο, σας
προτείνουμε να επισκεφθείτε το νησί Σεντόσα - μεσημεριανή ώρα για να δείτε το διάσημο σόου - και να
επιδοθείτε σε νυχτερινό σαφάρι. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
12η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Σημειώσεις:
 Η συγκεκριμένη αναχώρηση είναι οργανωμένη (όχι ομαδική), με κοινές υπηρεσίες εδάφους,
χωρίς συνοδό από Αθήνα. Στο αεροδρόμιο του Μπαλί θα σας περιμένει άνθρωπος του γραφείου
μας για να σας εξυπηρετήσει στις μεταφορές και την ξενάγησή σας, αλλά και για να σας
συμβουλέψει σε κάθε σας απορία.
 Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε διαφορετικά ξενοδοχεία για τη διαμονή σας και σε άλλες
περιοχές του Μπαλί.
 Στη περίπτωση που επιλέξετε να έχετε δύο γεύματα (ζεστό και κρύο μενού) στη μεγάλη
πτήση, υπάρχει επιβάρυνση 40 ευρώ ανά διαδρομή.
 Οι αεροπορικές θέσεις είναι προαγορασμένες και δεν επιδέχονται αλλαγής. Μπορείτε να
προαγοράσετε τη θέση σας εντός του αεροσκάφους, ακόμα και την παροχή internet, μέχρι 7
ημέρες πριν την αναχώρησή σας, μέσω του γραφείου μας.
 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.

24/4 & 8/5 & 22/5
& 12/6 & 25/9 &
6/10 & 23/10 &
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26/6 & 10/7 & 24/7
& 31/7 & 7/8 & 14/8
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Δίκλινο (τύπου Sheraton Senggigi Lombok 5* ή
αντίστοιχο 4*sup)

€ 1630

€ 1570

Επιβάρυνση Μονόκλινου

+ € 660

+ € 660

Στη περίπτωση επιλογής αναβαθμισμένου ξενοδοχείου
5* τύπου Royal Pita Maha Ubud + Fairmont Singapore

+€ 400

+ € 400

Τιμές κατ’ άτομο
Τελικές τιμές με φόρους

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις της Scoot (θυγατρική της Singapore &
Tiger) με το νέο αεροσκάφος Dreamliner της Boeing και με αποσκευή 20 κιλών (χωρίς φαγητό) •
Διαμονή στην Ubud στο ξενοδοχείο The Mansion Resort Hotel & Spa 5* ή αντίστοιχο, με πρωινό •
Διαμονή στo Λομπόκ στο ξενοδοχείο Sheraton Senggigi Beach 5* ή αντίστοιχο, με πρωινό •
Διαμονή στη Σιγκαπούρη στο ξενοδοχείο Boss 4* ή αντίστοιχο, με πρωινό • Μεταφορές, εκδρομές,
όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα (1 ελληνόφωνη εκδρομή στο Μπαλί & 1 αγγλόφωνη
ξενάγηση στη Σιγκαπούρη) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος
καυσίμων.
Δεν Περιλαμβάνονται:
 Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά, γεύματα εντός του αεροσκάφους

