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  ΜΠΑΛΙ 
Το Διαμάντι της Ινδονησίας            

9 ΜΕΡΕΣ 

 
Αναχωρήσεις: 18/7, 8/8 
 

Με πτήσεις της Qatar Airways  
Λάρνακα – Ντόχα  QR 266 12:25– 16:25 
Ντόχα – Μπαλί QR 964 17:10 – 08:10 +1 
Μπαλί – Ντόχα  QR 961 00:35 – 05:35 
Ντόχα – Λάρνακα  QR 265 07:00 – 11:25 
 

1η -2η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΜΠΑΛΙ-ΟΥΜΠΟΥΤ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για το Μπαλί με ενδιάμεσο σταθμό. Το νησί 
αυτό αποτελεί ένα ξεχωριστό τόπο για τα μαγευτικά τοπία και τους ναούς του. Δικαίως ονομάζεται και 
«ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΘΕΩΝ» .Άφιξη την επόμενη μέρα,  και μεταφορά στην πόλη Ουμπούτ, το κέντρο της 
καλλιτεχνικής σκηνής του Μπαλί, καθώς φιλοξενεί αρκετά μουσεία και γκαλερύ. Θα έχουμε πρόγευμα 
κατά την άφιξη στο ξενοδοχείο και υπόλοιπη μέρα ελεύθερη στη διάθεση σας. Μην ξεχνάτε ότι είναι το 
ιδανικό μέρος για να χαλαρώσετε και να δοκιμάσετε το φημισμένο τοπικό μασάζ. Διανυκτέρευση στο 
Ουμπούτ 
 
3η μέρα: ΟΥΜΠΟΥΤ-ΔΑΣΟΣ ΠΙΘΗΚΩΝ -ΠΑΛΑΤΙ-TEGALALANG RICE TERRACE 
Πρόγευμα και θα επισκεφθούμε το πάρκο του δάσους των πιθήκων όπου εκατοντάδες πολύ άτακτοι 
πίθηκοι ζουν στο δάσος γύρω από τον ναό. Συνεχίζουμε για το βασιλικό παλάτι που χτίστηκε το 1800 
κατά τη διάρκεια της βασιλείας βασιλείας του Ida Tjokorda Pute Kandel. Είναι το ανάκτορο της βασιλικής 
οικογένειας του Ούμπουτ αλλά λειτουργεί ως ένα από τα κύρια σημεία για τις παραδοσιακές μπαλινέζικες 
παραστάσεις. Θα δούμε την κεντρική αγορά του Ούμπουτ η οποία έχει ότι φανταστείτε από φαγώσιμα 
μέχρι φουλάρια, τουριστικά και σουβενίρ. θα καταλήξουμε  στο Tegallalang Terace Rice field όπου είναι 
οι κλασικοί και καταπράσινοι ορυζώνες της περιοχής. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και στην επιστροφή θα 
σταματήσουμε στο Goa Gajah στην Budulu ή αλλιώς σπηλιά του ελέφαντα. Χρονολογείται από τον 11ον 
αιώνα και κτίστηκε ως πνευματικό μέρος για διαλογισμό. Διανυκτέρευση στο Ουμπούτ. 
 
4η μέρα: ΟΥΜΠΟΥΤ-ΜΠΑΛΙ 
Μετά το πρόγευμα αφήνουμε σήμερα το Ουμπούτ για το Μπαλί. Στο κέντρο του Ινδονησιακού 
Αρχιπελάγους, το Μπαλί, φιλοξενεί περίπου τέσσερα εκατομμύρια μόνιμους κατοίκους και σχεδόν ίσο 
αριθμό επισκεπτών κάθε χρόνο. Λόγω της θέσης του ανάμεσα στον Ισημερινό και τον Τροπικό του 
Καρκίνου, δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες για διακοπές και ξεκούραση. Αφιξη στην παραλιακή Κούτα 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Υπόλοιπη μέρα ελεύθερη στη διάθεση σας. Διανυκτέρευση στο 
Μπαλί.     
 
5η μέρα: ΜΠΑΛΙ 
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη για να εξερευνήσετε καλύτερα την πόλη και τις πολύχρωμες τοπικές 
αγορές όπου οι κάτοικοι πωλούν τα προϊόντα τους. Εδώ θα βρείτε όλα τα είδη από όμορφα 
χειροτεχνήματα, ντόπιο φρούτα, λουλούδια, έργα τέχνης, γλυπτά από ξύλο, κεραμικά και κοσμήματα. Το 
βράδυ διασκεδάστε στα ξακουστά κέντρα της Κούτα μέχρι τις πρωινές ώρες. Διανυκτέρευση στο Μπαλί. 
 



6η μέρα: ΜΠΑΛΙ –ΜΕΝΓΚΙ- ΝΑΟΣ ULUN DANU-ΝΑΟΣ ΤΑΝΑ ΛΟΤ 
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το Ταμάν Αγιούν και το ναό  του Μενγκί, που χτίστηκε τον 17ο αιώνα για 
τη λατρεία του Θεού και τη μνήμη της ψυχής του βασιλιά. Επόμενος σταθμός ο ινδουιστικός ναός Ulun 
Danu ο οποίος βρίσκεται σε μια λίμνη που γεμίζει τον κρατήρα του αρχαίου βουνού Beratan. Η 
τοποθεσία είναι ανεπανάληπτη, καθώς γύρω από τη λίμνη βρίσκονται τέσσερα βουνά, δημιουργώντας μια 
εκπληκτική ατμόσφαιρα και εικόνα. Γεύμα και συνεχίζουμε για το ναό Τάνα Λότ που φωλιάζει στην 
κορυφή ενός βράχου περιτριγυρισμένο από θάλασσα και χτίστηκε τον 16ο αιώνα από ένα Ινδουιστή 
ιερέα.   Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Κούτα για διανυκτέρευση στο Μπαλί. 
 
7η μέρα: ΜΠΑΛΙ 
Πρόγευμα και μέρα  ελεύθερη για μπάνιο ,ξεκούραση και ψώνια. Μπορείτε επίσης να εξερευνήσετε 
ακόμη το νησί με τις βαθιές παραδόσεις και πολιτισμό. Για το βράδυ προτείνουμε να απολαύσετε φρέσκες 
θαλασσινές γεύσεις στα εστιατόρια της πόλης. Διανυκτέρευση. 
 
8η-9η μέρα: ΜΠΑΛΙ-ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρόγευμα και σήμερα σας προτείνουμε ένα πακέτο αναζωογόνησης spa στο ξενοδοχείο σας. Τα δωμάτια 
θα είναι στη διάθεση σας μέχρι τις 6:00 το απόγευμα.  Αργά το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για 
να πάρουμε την πτήση της επιστροφής με ενδιάμεσο σταθμό. Άφιξη στη Λάρνακα την 9η μέρα με τις 
βαλίτσες μας γεμάτες  με ανεξίτηλες εικόνες από το υπέροχο και καταπράσινο Μπαλί. 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ   
♦ Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα–Μπαλί-Λάρνακα με ενδιάμεσο σταθμό. 
♦ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
♦ Μία αποσκευή μέχρι 30 κιλά και μία χειραποσκευή μέχρι 7 κιλά. 
♦ 2 διανυκτερεύσεις στο Ούμπουτ σε ξενοδοχείο 4*. 
♦ 4 διανυκτερεύσεις στο Μπαλί σε ξενοδοχείο 4*. 
♦ Χρήση δωματίου μέχρι τις 6:00 το απόγευμα την τελευταία μέρα.  
♦ Πρόγευμα καθημερινά.  
♦ Επιπλέον πρόγευμα στην άφιξη.  
♦ Δύο γεύματα σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
♦ Μεταφορές, εκδρομές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
♦ Τοπικός Αγγλόφωνος ξεναγός στις εκδρομές.  
♦ Εισιτήρια εισόδων στους χώρους των επισκέψεων. 
♦ Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας.  
♦ Φ.Π.Α. 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
♦ Έκδοση βίζας κατά την άφιξη, περίπου $25 το άτομο. 
♦ Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 
♦ Ποτά στα φαγητά. 
♦ Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
♦ Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
 
Σημείωση: 
♦ Το διαβατήριο σας να είναι με ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία εισόδου στη χώρα.  
 
 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

18/7 €1.395 €1.595 €1.099 

8/8 €1.445 €1.645 €1.149 

 

 

 


