
Μπαλί & Σιγκαπούρη 
Ναοί, Ζούγκλα & Θεματικά πάρκα 

Mini Group 
 

Εγγυημένες αναχωρήσεις με το νέο αεροσκάφος dreamliner Boeing της SCOOT Airlines 
 

*Ένα ταξίδι… μία τιμή ! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 
 

11 ημέρες / 8 νύχτες στις 2,9/ΑΥΓ  
12 ημέρες / 9 νύχτες στις 3,17,22/ΙΟΥΛ, 5,7/ΑΥΓ 

13 ημέρες / 10 νύχτες στις 4,11/ΑΥΓ 
 

 
Δυνατά σημεία του ταξιδιού: 

 Mini Group: Ολιγομελή και ευέλικτα γκρουπ. Πετάμε στις ίδιες πτήσεις, ξεναγούμαστε όλοι μαζί, σαν μία 
παρέα, αλλά ο καθένας μπορεί να επιλέξει το δικό του ξενοδοχείο και να απολαύσει τις δικές του ιδιωτικές 
στιγμές) 

 Τοπικός αγγλόφωνος αντιπρόσωπος που θα σας δώσει τις πρώτες απαραίτητες πληροφορίες για τον 
προορισμό 

 Ιδιωτικές μεταφορές από-προς αεροδρόμια-ξενοδοχεία 

 Δύο (2) τοπικές εκδρομές με αγγλόφωνο ξεναγό. Μπαλί: Ubud, το ''Ιερό δάσος''  & Σιγκαπούρη: Ξενάγηση 
πόλης 

 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου 

 Προαγορασμένες αεροπορικές θέσεις σε τιμή γκρουπ, για τη διασφάλιση οικονομικής τιμής του πακέτου 
σας 

 

Θετικά σημεία του ταξιδιού 
 Υπέροχος συνδυασμός των ουρανοξυστών και θεματικών πάρκων της Σιγκαπούρης και της εξωτικής 

γοητείας και ενέργειας του Μπαλί 
 Τέλειο γαμήλιο ταξίδι για τους καλοκαιρινούς μήνες ή για ένα ρομαντικό διάλειμμα για δύο 
 Μία από τις λίγες περιοχές της Ανατολής που προσφέρει πολύ καλό καιρό τους καλοκαιρινούς μήνες 
 Πολυτελή μπουτίκ θέρετρα, τέλεια εν αρμοσμένα με την απαράμιλλη φύση που θα σας φιλοξενήσει 
 Υπέροχος κόσμος και κοσμοθεωρία, μοναδικοί ναοί και αρχιτεκτονική, εξαιρετικές αγορές 

 

Καιρικές συνθήκες – Πότε να ταξιδέψετε 
 

Η Ινδονησία, καθώς τέμνεται από τον Ισημερινό, χαρακτηρίζεται από σχετικά παρόμοιο ετήσιο κλίμα. Η χώρα έχει 
δύο καιρικές περιόδους - τη ξηρή (μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου) και την υγρή (μεταξύ Νοεμβρίου και Απριλίου) - 
και δεν παρατηρούνται ακρότητες σε θερμοκρασίες μεταξύ καλοκαιριού και χειμώνα. Δεκέμβριος και Ιανουάριος 
είναι οι δύο πλέον υγροί μήνες με ξαφνικές τροπικές καταιγίδες μικρής διάρκειας, οι οποίες όμως μερικές φορές 
μπορεί να κρατήσουν και μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. 
 
Κάθε περίοδος είναι καλή για να επισκεφθείτε τη Σιγκαπούρη. Η πόλη, που βρίσκεται κοντά στον Ισημερινό, είναι 
συνεχώς ζεστή (η θερμοκρασία δεν πέφτει ποτέ κάτω των 20°C) και υγρή και δίνει σχετικά σταθερές ετήσιες 
βροχοπτώσεις. Οι πιο υγροί μήνες θεωρούνται Νοέμβριος με Ιανουάριο, όταν η θερμοκρασία είναι κατά δύο 
βαθμούς χαμηλότερη, ενώ οι πιο ξηροί θεωρούνται Μάιος με Ιούλιο, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει 
μεγάλη διαφορά μεταξύ των περιόδων. 

 
 
 



 
Τιμές & Παροχές: 
 

Παραλία Nusa Dua 
Τιμή ανά άτομο 
σε δίκλινο 

Ξενοδοχείο Μπαλί (παραλία 
Nusa Dua) Ξενοδοχείο Σιγκαπούρης 3/ΙΟΥΛ. 

17,22/ΙΟΥΛ, 
5,7/ΑΥΓ 2,9/ΑΥΓ 4,11/ΑΥΓ 

Κατηγορία 5, 6 ή 7 νύχτες 3 νύχτες 
12 ημέρες / 9 

νύχτες 
12 ημέρες / 9 

νύχτες 
11 ημέρες / 

8 νύχτες 
13 ημέρες / 
10 νύχτες 

Comfort Grand Whiz Nusa Dua 4* G Singapore Hotel 4* 1.490 € 1.580 € 1.550 € 1.450 € 

Superior 
Courtyard Bali Nusa Dua by 

Marriott 5* The Elizabeth 4* 1.730 € 1.790 € 1.760 € 1.650 € 

Deluxe Ayodya Resort 5* Orchard Hotel Singapore 5* 1.760 € 1.820 € 1.790 € 1.720 € 

 
Παραλία Seminyak 

Τιμή ανά άτομο 
σε δίκλινο 

Ξενοδοχείο Μπαλί 
(παραλία Seminyak) Ξενοδοχείο Σιγκαπούρη 3/ΙΟΥΛ. 

17,22/ΙΟΥΛ, 
5,7/ΑΥΓ 2,9/ΑΥΓ 4,11/ΑΥΓ 

Κατηγορία 5, 6 ή 7 νύχτες 3 νύχτες 
12 ημέρες / 9 

νύχτες 
12 ημέρες / 9 

νύχτες 
11 ημέρες / 

8 νύχτες 
13 ημέρες / 
10 νύχτες 

Comfort Sense Seminyak hotel 4* G Singapore Hotel 4* 1.490 € 1.580 € 1.550 € 1.450 € 

Superior 
Ramada Encore Bali 
Seminyak  4* The Elizabeth 4* 1.590 € 1.670 € 1.630 € 1.560 € 

Deluxe 
Courtyard by Marriott 
Seminyak 5* Orchard Hotel Singapore 5* 1.790 € 1.850 € 1.820 € 1.740 € 

 
Συνδυασμός Seminyak & Ubud  

Τιμή ανά 
άτομο σε 
δίκλινο 

Ξενοδοχείο Μπαλί 
(παραλία Seminyak) 

Ξενοδοχείο Μπαλί 
(περιοχή Ubud) 

Ξενοδοχείο 
Σιγκαπούρη 3/ΙΟΥΛ. 

17,22/ΙΟΥΛ, 
5,7/ΑΥΓ 2,9/ΑΥΓ 4,11/ΑΥΓ 

Κατηγορία 4 νύχτες 3 νύχτες 3 νύχτες 
12 ημέρες / 

9 νύχτες 
12 ημέρες / 

9 νύχτες 
11 ημέρες / 

8 νύχτες 
13 ημέρες / 
10 νύχτες 

Comfort Sense Seminyak hotel 4* 
Element By Westin Bali 
Ubud 4* 

G Singapore 
Hotel 4* 1.540 € 1.590 € 1.570 € 1.470 € 

Superior 
Ramada Encore Bali 
Seminyak  4* Puri Sunia Resort 4* 

The Elizabeth 
4* 1.590 € 1.680 € 1.650 € 1.590 € 

Deluxe 
Courtyard by Marriott 
Seminyak 5* Visesa Ubud Resort 5* 

Orchard 
Hotel 

Singapore 5* 1.790 € 1.850 € 1.820 € 1.740 € 

*(ο συνδυασμός μπορεί να γίνει και με περισσότερες ή λιγότερες νύχτες στο Ubud ή σε συνδυασμό με Nusa Dua, Jimbaran κτλ.) 

 

Υψίπεδα Ubud 

Τιμή ανά άτομο 
σε δίκλινο 

Ξενοδοχείο Μπαλί (περιοχή 
Ubud) Ξενοδοχείο Σιγκαπούρη 3/ΙΟΥΛ. 

17,22/ΙΟΥΛ, 
5,7/ΑΥΓ 2,9/ΑΥΓ 4,11/ΑΥΓ 

Κατηγορία 5, 6 ή 7 νύχτες 3 νύχτες 
12 ημέρες / 9 

νύχτες 
12 ημέρες / 9 

νύχτες 
11 ημέρες / 

8 νύχτες 
13 ημέρες / 

10 νύχτες 

Comfort 
Element By Westin Bali 
Ubud 4* G Singapore Hotel 4* 1.490 € 1.580 € 1.550 € 1.490 € 

Superior Puri Sunia Resort 4* The Elizabeth 4* 1.630 € 1.710 € 1.670 € 1.650 € 

Deluxe Visesa Ubud Resort 5* Orchard Hotel Singapore 5* 1.790 € 1.850 € 1.820 € 1.740 € 

 
  Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων (250€). 
 Οι παραπάνω τιμές αποτελούν προσφορά, για κρατήσεις τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία 

αναχώρησης και ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων. 

 
Επιβαρύνσεις πτήσεων: 

 Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο με πτήσεις της Aegean: Επιβάρυνση από 150 € ανά άτομο 
 Αναχώρηση από Λάρνακα: Επιβάρυνση από 180€ ανά άτομο 

 
 
 
 



 
Σημείωση διαμονής: 

 Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, θα σας προτείνουμε εναλλακτικά ξενοδοχεία ίδιας κατηγορίας και 
ποιότητας 

 
 
Οι πτήσεις μας: 
 

Από Αθήνα με την Scoot Airlines 

& 

Από Θεσσαλονίκη με την Aegean & την Scoot Airlines 

Αρ. πτήσης Δρομολόγιο Ώρες πτήσεων Αρ. πτήσης Δρομολόγιο Ώρες πτήσεων 

- Α3 103 Θεσσαλονίκη - Αθήνα 07.25-08.15 

TR 713 Αθήνα - Σιγκαπούρη 11.30-03.55+1 TR 713 Αθήνα - Σιγκαπούρη 11.30-03.55+1 

TR 280 Σιγκαπούρη - Μπαλί 11.15-13.50** TR 280 Σιγκαπούρη - Μπαλί 11.15-13.50** 

  TR 289 Μπαλί - Σιγκαπούρη 10.50-13.25 TR 289 Μπαλί - Σιγκαπούρη 10.50-13.25 

  TR 712 Σιγκαπούρη - Αθήνα 02.45-08.45 TR 712 Σιγκαπούρη - Αθήνα 02.45-08.45 

- Α3 116 Αθήνα - Θεσσαλονίκη 13.30-14.25 

 
*Οι παραπάνω ώρες είναι τοπικές 
** Σιγκαπούρη - Μπαλί 07.15-09.50 (για τις αναχωρήσεις 31/ΙΟΥ, 4,11,18/ΑΥΓ & 4/ΣΕΠ) 

 
Η τιμή περιλαμβάνει: 

 Αεροπορικό εισιτήριο οικονομικής θέσεις μέσω Σιγκαπούρης 
 Μία βαλίτσα και μία χειραποσκευή κατ’ άτομο 
 Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων 
 Ειδικό καλωσόρισμα (μπουκαλάκι νερό και υγρό μαντηλάκι) από τον τοπικό μας ξεναγό και ενημέρωση για 

το Μπαλί 
 Ιδιωτικές μεταφορές από το αεροδρόμιο του Μπαλί στο ξενοδοχείο επιλογής 
 Συνολικά 8,9 ή 10 διανυκτερεύσεις στο Μπαλί και στη Σιγκαπούρη σε ξενοδοχεία της επιλογής σας με 

πρωινό 
 Ιδιωτικές μεταφορές από το αεροδρόμιο της Σιγκαπούρης στο ξενοδοχείο επιλογής 
 Δύο (2) τοπικές εκδρομές. Μπαλί: Κεντρικό & Βόρειο Μπαλί & Ναός Tanah Lot. Σιγκαπούρη: Ξενάγηση 

πόλης 
 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου 
 ΦΠΑ 

 
Η τιμή ΔΕΝ περιλαμβάνει: 

 Έξοδα προσωπικής φύσεως 
 Προαιρετικές εκδρομές 
 Ποτά και φαγητά κατά τη διάρκεια των πτήσεων 

 
Σημειώσεις: 

 Τα  Ελληνικά διαβατήρια δεν χρειάζονται βίζα στην Ινδονησία, ούτε και στη Σιγκαπούρη. 
 Τα διαβατήρια θα πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες ακόμη από την άφιξη στον προορισμό. 
 Οι τιμές είναι υπολογισμένες με σημερινά ισχύοντα οικονομικά ναύλα. H όποια διαφοροποίησή τους, 

επιβαρύνει τους πελάτες. 
 Check in στο δωμάτιο: 14.00 & Check out από το δωμάτιο: 12.00. 
 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των ξενοδοχείων με άλλα αντίστοιχης ή ανώτερης 

κατηγορίας σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή υπερκάλυψης δωματίων (overbooking). 
 Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του αεροπορικού 

εισιτηρίου. 
 Οι παραπάνω τιμές είναι υπολογισμένες σύμφωνα με τις διεθνείς ισοτιμίες συναλλαγής την ημερομηνία 

της προσφοράς. Σε περίπτωση σημαντικής διακύμανσης το γραφείο φέρει το δικαίωμα ν’ αναπροσαρμόσει 
την προσφορά αναλόγως. 

 
 
 
 
 



 
 

 
Καθημερινό πρόγραμμα, Μπαλί - Σιγκαπούρη 
 
 
1η μέρα: Πτήση από την Ελλάδα για το Μπαλί  
Πρωινή συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ''Μακεδονία'' στη Θεσσαλονίκης στις 06.15 ή στο Ελ. Βενιζέλος στην Αθήνα 
στις 09.15 και αναχωρούμε μέσω Σιγκαπούρης για το νησί των Θεών. 
 
2η μέρα: Μπαλί  
Άφιξη στο Μπαλί στις 09.50. 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 για 
ξεκούραση ή μπάνιο στον Ινδικό ωκεανό. Το απόγευμα σας προτείνουμε βόλτα στην παραλία Seminyak για να 
απολαύσετε υπέροχο ηλιοβασίλεμα από το lounge bar Ku.De.Ta ή να χαλαρώσετε με το πρώτο σας Μπαλινέζικο 
μασάζ. Διανυκτέρευση  
 
3η μέρα: Εκδρομή στο Ubud, το ''Ιερό δάσος'' 
Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας για το ΄΄Ιερό δάσος΄΄, το Ubud. Πρώτη στάση το 
χωριό Tampak Siring, όπου θα δείτε το ναό Tirta Empul και το παλάτι που έφτιαξε ο πρώτος πρόεδρος της 
Ινδονησίας. Επόμενη στάση το ιερό δάσος των μαϊμούδων, προστατευμένος χώρος όπου θα δείτε και θα παίξατε με 
τους μακάκους. Στο μουσείο Blanco, θα μπορέσετε να γνωρίσετε περισσότερα στοιχεία για τον παραδοσιακό τρόπο 
ζωής στο Μπαλί, να επισκεφθείτε το οικογενειακό ιερό και εικόνες παραδοσιακών φορεσιών και προσφορών προς 
τους Θεούς. Συνεχίζετε για το κέντρο του χωριού Ubud, όπου θα δείτε τα βασικότερα αξιοθέατα και θα έχετε χρόνο 
να παζαρέψετε στην υπέροχη τοπική υπαίθρια αγορά. Ελεύθερος χρόνος για μεσημεριανό γεύμα (εξ ιδίων) και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Στόχος: Η εκδρομή θα σας γνωρίσει με την υπέροχη ενδοχώρα του Μπαλί και του πολιτιστικού του κέντρου, του 
χωριού Ubud. Εύκολη εκδρομή με μεγαλύτερες χρονικά μεταφορές. 
Διάρκεια: 7 ώρες 
Παραλαβή από τη ρεσεψιόν γύρω στις 10.00 
Μεταφορά με deluxe κλιματιζόμενο όχημα 
Δεν περιλαμβάνεται γεύμα 
 
4η μέρα: Προαιρετική κρουαζιέρα στο νησί Λεμπόνγκαν  
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  
Μεταφορά με deluxe κλιματιζόμενο όχημα στο λιμάνι της Sanur  
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 
 
5η μέρα:  Μπαλί (Ελεύθερη ημέρα) 
Σήμερα σας προτείνουμε να ανακαλύψετε τα καλύτερα σημεία του νότιου Μπαλί. Μεταφερθείτε στην παραλία 
Seminyak, το κέντρο αγοράς και ψυχαγωγίας του Μπαλί, όπου μπορείτε να περιπλανηθείτε στα δρομάκια γεμάτα 
με υπέροχα καταστήματα, καφέ και τοπικά εστιατόρια. Επισκεφθείτε το περίφημο ναό Uluwatu, στο 
νοτιοδυτικότερο σημείο του Μπαλί, μαζί με το πολιτιστικό πάρκο Garuda Wisnu Kencana (GWK). Το απόγευμα σας 
προτείνουμε να πιείτε ένα κοκτέηλ στο θέρετρο Ayana και το διάσημο Ayana Rock Bar, με θέα το Μπαλινέζικο 
ηλιοβασίλεμα.  
 
6η μέρα: Μπαλί (Ελεύθερη ημέρα) 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο του Ubud, όσοι επιλέξουν το συνδυαστικό πρόγραμμα διαμονής.  
Σήμερα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το χωριό Ubud και την γύρω περιοχή. Πρώτη στάση το χωριό Tampak 
Siring, όπου θα δείτε το ναό Tirta Empul και το παλάτι που έφτιαξε ο πρώτος πρόεδρος της Ινδονησίας. Επόμενη  
 
 



 
στάση το ιερό δάσος των μαϊμούδων, προστατευμένος χώρος όπου θα δείτε και θα παίξατε με τους μακάκους. Στο  
μουσείο Blanco, θα μπορέσετε να γνωρίσετε περισσότερα στοιχεία για τον παραδοσιακό τρόπο ζωής στο Μπαλί, να 
επισκεφθείτε το οικογενειακό ιερό και εικόνες παραδοσιακών φορεσιών και προσφορών προς τους Θεούς. 
Συνεχίζετε για το κέντρο του χωριού Ubud, όπου θα δείτε τα βασικότερα αξιοθέατα και θα έχετε χρόνο να 
παζαρέψετε στην υπέροχη τοπική υπαίθρια αγορά. Ελεύθερος χρόνος για μεσημεριανό γεύμα (εξ ιδίων) και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο.  
Στόχος: Η εκδρομή θα σας γνωρίσει με την υπέροχη ενδοχώρα του Μπαλί και του πολιτιστικού του κέντρου, του 
χωριού Ubud. Εύκολη εκδρομή με μεγαλύτερες χρονικά μεταφορές. 
Διάρκεια: 7 ώρες 
 
7η μέρα: Μπαλί (Ελεύθερη ημέρα) 
Ελεύθερη ημέρα για χαλαρώσετε στην παραλία Nusa Dua και Seminyak ή τα υψίπεδα Ubud και να παζαρέψετε στις 
υπέροχες τοπικές υπαίθριες αγορές.  
 
Προαιρετικές δραστηριότητες:  

 White Water Rafting – Κατάβαση του ποταμού Ayung  
Αναχώρηση στις 08.00-08.30 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 
Μεταφορά με deluxe κλιματιζόμενο όχημα 
Περιλαμβάνεται γεύμα, μπουκαλάκι νερού, γεύμα μπουφέ, επαγγελματίας οδηγός ποταμού, αδιάβροχη σακούλα 
για προσωπικά είδη, προσωπική ασφάλεια 
Τι να πάρετε μαζί σας: Στεγνά ρούχα για να αλλάξετε, αντηλιακό, σανδάλια ή αθλητικά πέδιλα 
 

 Πάρκο Ελεφάντων και Elephant Ride 
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 (από Nusa Dua/ Seminyak) ή 6 ώρες (από Ubud) 
Μεταφορά με deluxe κλιματιζόμενο όχημα 
Περιλαμβάνεται γεύμα σε μπουφέ στο εστιατόριο Ελεφάντων, Σόου με Ελέφαντες, Προσωπική ασφάλεια, Trekking 
πάνω σε ελέφαντα για περίπου 30 λεπτά, Είσοδος στο πάρκο 
Τι να πάρετε μαζί σας: Αντηλιακό, εντομοαπωθητικό, φωτογραφική κάμερα  
 

 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 (από Nusa Dua/ Seminyak) ή 6 ώρες (από Ubud) 
Τι να πάρετε μαζί σας: Αντηλιακό, εντομοαπωθητικό, φωτογραφική κάμερα  
 
8η μέρα: Μπαλί (Ελεύθερη ημέρα) 
Σήμερα μπορείτε να αφιερώσετε την ημέρα σας σε κάποιο από τα θεματικά πάρκα του νησιού, όπως είναι το 
Waterbom Park, Bali Marine Safari Park, Bali Zoo και Bird Park.  
Όσοι ενδιαφέρεστε να ανακαλύψετε και άλλα σημεία του νησιού, σας προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή στην 
ανατολική ακτή του Μπαλί. 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 (από Nusa Dua/ Seminyak) ή 7 ώρες (από Ubud) 
 
09η μέρα: Πτήση για Σιγκαπούρη & Ξενάγηση της πόλης 
Πρωινή μεταφορά στο αεροδρόμιο και αναχώρηση στις 10.50 για τη Σιγκαπούρη. Άφιξη και συνάντηση με τον 
τοπικό μας ξεναγό. Τα τελευταία χρόνια, το πρώην τροπικό ψαροχώρι έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλουσιότερες 
χώρες της Ασίας αποτελώντας σήμερα έναν τεχνολογικό παράδεισο, μία πόλη λαμπερή και κοσμοπολίτικη. 
Σύγχρονα εμπορικά κέντρα, μοντέρνοι γυάλινοι πύργοι, πολυτελή ξενοδοχεία, αλλά και οι επιβλητικοί ναοί, 
πανέμορφα αποικιακά αναπαλαιωμένα μέγαρα κι ένας άρτιος πολεοδομικός σχεδιασμός. Η Σιγκαπούρη αποτελεί 
την πολιτισμική πύλη ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση. Η σύγχρονη ασιατική Βαβέλ, όπως μπορεί κανείς να 
χαρακτηρίσει τη Σιγκαπούρη, εναλλάσσει πολλές διαφορετικές εικόνες και εντυπωσιάζει τον επισκέπτη της. 
Ξεκινάμε απευθείας για την ξενάγηση της πόλης, όπου θα γνωρίσετε το αποικιακό και φυλετικό της κέντρο, 
βλέποντας το παλιό Κοινοβούλιο, το Victoria Memorial Hall και το Singapore Cricket Club. Θα κάνουμε στάση στο 
σύμβολο της πόλης, το Merlion (Λιοντορόψαρο) και τον κόλπο της Μαρίνα. Συνεχίζουμε για την ιστορική συνοικία 
της Chinatown, με την πλούσια πολιτιστική ιστορία. Εκεί θα επισκεφθούμε το Thian Hock Kheng, έναν από τους 
παλαιότερους Κινέζικους ναούς της Σιγκαπούρης. Αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα από πέτρα, πλακάκια 
και ξύλο, δράκους και φοίνικες, υπέροχα σκαλίσματα, γλυπτά και κίονες. Επόμενη στάση μας είναι η μικρή Ινδία, 
όπου θα περπατήσουμε τα δρομάκια με τα μικρά καταστήματα, γεμάτα από εξωτικά φρούτα, τοπικά λαχανικά, 
βότανα και μπαχάρια και γιρλάντες από ορχιδέες. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στο δωμάτιο.  
 
10η μέρα: Σιγκαπούρη (ελεύθερη ημέρα)  
Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το νησί Σεντόσα, με το θεματικό πάρκο της Universal Studios και το μεγαλύτερο 
ενυδρείο της Ασίας, μεταξύ άλλων. Μη ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το εναέριο τελεφερίκ για να απολαύσετε από  
ψηλά τη Σιγκαπούρη. Το βράδυ, απολαύστε το υπερθέαμα των σιντριβανιών Spectre, μπροστά από το εμβληματικό 
Marina Bay Sands.   
 
11η μέρα: Σιγκαπούρη (ελεύθερη ημέρα) 
Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τους περίφημους βοτανικούς κήπους της Σιγκαπούρης με τις υπέροχες ορχιδέες, 
τόπος πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco ή το ζωολογικό κήπο με το νυχτερινό σαφάρι άγριας ζωής. Το βράδυ 
περπατήστε την Clarke Quay και απολαύστε γαστρονομικές απολαύσεις στα υπέροχα τοπικά εστιατόριο. 
 
 
 
12η μέρα: Πτήση για Ελλάδα 
Check out από τα δωμάτια στις 11.30. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στην περιοχή της μαρίνα ή στην πολυσύχναστη 
λεωφόρο Orchard, για τις τελευταίες σας αγορές. Σας προτείνουμε επίσης να περιπλανηθείτε στην Little India και 
την Chinatown. Κατά τις 22.30 θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο του Τσανγκί να επιβιβαστούμε στην πτήση της 
επιστροφής (αναχώρηση στις 02.45 τα ξημερώματα). 
 
13η μέρα: Άφιξη στην Ελλάδα 
Στις 08.45 το πρωί θα φτάσουμε πίσω στην πατρίδα γεμάτοι υπέροχες εικόνες και αναμνήσεις. 
 
Σημείωση: Στο πρόγραμμα των 11 & 12 ημερών, παραλείπονται μία ή δύο αντίστοιχα ελεύθερες ημέρες από το 
Μπαλί 
 


