ΜΠΑΛΙ – νέα αναχώρηση 12/9
10 ήμερο μόνο με €1.250

(τελική τιμή με φόρους)

ΝΟΥΣΑ ΝΤΟΥΑ – ΟΥΜΠΟΥΝΤ
Εξωτισμός & Πολυτέλεια… σε 5* ξενοδοχεία στο Μπαλί… με κολύμπι στα ιερά ιαματικά νερά που
διατηρούν τη νεότητα & παρακολούθηση του φαντασμαγορικού σώου Μπαρονγκ

1η μέρα: Πτήση Αθήνα - Μπαλί
Πτήση για το Μπαλί με ενδιάμεση στάση.
2η μέρα: Άφιξη & Μεταφορά στη Νούσα Ντούα
Μετά την άφιξη, τις πρώτες πληροφορίες για το
εξωτικό νησί, θα τις λάβετε από τον ξεναγό σας κατά
τη διάρκεια της μετάβασή σας σε παραλία του νησιού.
Χρόνος ελεύθερος για τακτοποίηση ξεκούραση και
απόλαυσης των παροχών της μονάδας σας.
3η - 4η μέρα: Νούσα Ντούα
Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση και θαλάσσιες
δραστηριότητες

8η μέρα: Ούμπουντ
Πρωινό ,ήμερα στην διάθεση σας ,δεν υπάρχει
τίποτα καλύτερο από ένα μασάζ και χαλάρωση στο
τοπίο που σας χαρίζει η περιοχή.
9η μέρα: Πτήση για Σιγκαπούρη
Ελεύθερος χρόνο μέχρι την απογευματινή σας
μεταφορά στο αεροδρόμιο του Ντενπασάρ και
πτήση προς τη Σιγκαπούρη.
10η μέρα: Σιγκαπούρη
Ανταπόκριση για Αθήνα – πτήση επιστροφής και
άφιξη την ίδια ημέρα

5η μέρα: Νούσα Ντούα
Προαιρετική εκδρομή στη βόρεια πλευρά του νησιού
με επίσκεψη στη λίμνη Μπράταν γνωστή για τον
πλωτό ναό της Ulun Danu, αφιερωμένο στη θεά του
νερού.

Αναχωρήσεις:
Κατ’ άτομο σε δίκλινο
δωμάτιο
Επιβάρυνση μονόκλινου

6η μέρα: Νούσα Ντούα
Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση και θαλάσσιες
δραστηριότητες
7η μέρα: «Η ομορφιά του Κινταμάνι»-Ούμπουντ
Πρωινό και αναχώρηση για την ενδοχώρα του νησιού
γνωστό για τους παραδοσιακούς του χορούς όπως ο
χορός Barong & Keris , που μας λένε ιστορίες από την
αρχαία Ραμαγιάννα. Απολαύστε την ομορφιά και την
επιδεξιότητα αυτού του χορού με την πρώτη σας
στάση και μάθετε για την αιώνια σύγκρουση του
καλού με το κακό. Ακολουθεί η επίσκεψη σε
παραδοσιακό οικισμό, για να δείτε από κοντά τη τέχνη
της ξυλογλυπτική και να αγοράσετε από τη πηγή τους
οτιδήποτε ξυλόγλυπτο επιθυμείτε. Επόμενος σταθμός η
περιοχή Kintamani, για να δείτε τη μαγευτική λίμνη
Batur και το ενεργό ηφαίστειο του (1730 μ.)
Στάση για γεύμα (προαιρετικά) με θέα το ηφαίστειο και
τη λίμνη. Τέλος θα επισκεφθείτε το Tampaksiring, για να
προμηθευτείτε και εσείς το άγιασμά του- η κατά τους
ντόπιους «πηγή νεότητας».
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€ 1250
+ € 480

Περιλαμβάνονται:



5 νύχτες Nusa Dua Novotel & Residence 5*
2 νύχτες Ubud Payogan villa Resort & SPA 5*

Μπορεί να χρησιμοποιηθούν άλλα αντίστοιχα
ξενοδοχεία
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Σημειώσεις:

Περιλαμβάνονται:



Αεροπορικά εισιτήρια σε πτήσεις της Scoot
(θυγατρική της Singapore & Tiger)με το νέο
αεροσκάφος dreamliner της Airbus, με χρήση
αποσκευής 20 κιλών (χωρίς φαγητό)
Διαμονή σε 5* ξενοδοχεία με πρωινό (5 νύχτες
Νούσα Ντούα/ 2 νύχτες Ούμπουντ
Μεταφορές εκδρομές, όπως αναφέρονται
στο πρόγραμμα
Ασφάλεια αστικής ευθύνης



Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων


ΛΟΜΠΟΚ: Υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης
της διαμονής στο Ούμπουντ με το ξενοδοχείο
Novotel coralia Lombok 4* με επιβάρυνση 95€ από
το παραπάνω πακέτο (συμπεριλαμβανομένων
αεροπορικών εσωτερικών πτήσεων και
μεταφορών)
ΝΗΣΙΑ ΓΚΙΛΙ: Υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης
της διαμονής στο Ούμπουντ με το ξενοδοχείο Vila
Ombak (Gili Trawangan) με επιβάρυνση 185€ από
το παραπάνω πακέτο (συμπεριλαμβανομένων
αεροπορικών εσωτερικών πτήσεων στο Λόμποκ
και μεταφορών)




Δεν περιλαμβάνονται:


Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά

Ενδεικτικές πτήσεις της Scoot & Tiger:
TZ 701 Αθήνα 11.30 – Σιγκαπούρη 03.55+1
TR 2289 Ντενπασάρ 19.10 – Σιγκαπούρη 21.45

/

/

TR 2822 Σιγκαπούρη 07.20 – Ντενπασάρ 08.45
TZ 702 Σιγκαπούρη 02.45 – Αθήνα 08.45

Ετήσια στοιχεία καιρικών συνθηκών στο Μπαλί
Μέση θερμοκρασία
Στατιστικά-Ημέρες βροχής ανά μήνα:

Novotel Nusa Dua Bali hotel & Residence 5*

Στη καρδιά μίας έκτασης 3500 στρεμμάτων και σε απόσταση 7’ με τα πόδια από τη διάσημη παραλία της Νούσα Ντούα, το
ξενοδοχείο 5* της παγκόσμιας αλυσίδας Accor / Novotel διαθέτει 4 εστιατόρια & μπαρ, τεράστια πισίνα 1500μ², γυμναστήριο,
σάουνα, υπηρεσία μασάζ,SPA, κομμωτήριο, παντοπωλείο, ιδιωτική παραλία, οργανωμένες δραστηριότητες (παιδότοπος, αξεσουάρ
για θαλάσσια σπορ, ποδηλασία, κανό, ποδήλατο, βελάκια, πινγκ πονγκ, ψάρεμα, γήπεδο γκολφ στα 3χλμ). Διαθέτει επίσης 173
δωμάτια (πολυτελή με θέα κήπο ή πισίνα-αναβαθμισμένα ή σουίτες και οικογενειακά) και είναι εξοπλισμένα με δωρεάν ασύρματη
πρόσβαση στο διαδίκτυο, επίπεδη οθόνη, βραστήρα για παρασκευή τσάι ή καφέ, χρηματοκιβώτιο, κλιματισμό.

The Payogan Villa Resort and Spa 5*

Με θέα την κοιλάδα του ποταμού Oos, βρίσκεται σε απόσταση 15 λεπτών με το αυτοκίνητο από την πόλη Ubud και 45 λεπτών με το
αυτοκίνητο από την περιοχή Kintamani. To κατάλυμα προσφέρει: δωρεάν υπηρεσία μεταφοράς με λεωφορείο προς το κέντρο του
Ubud, άφθονο χώρο για διαλογισμό στις ιδιωτικές βεράντες ή στους τροπικούς κήπους, εστιατόριο με όμορφη θέα, SPA, εξωτερική
πισίνα, αίθουσα διαλογισμού/γιόγκα. Διαθέτει 45 παραδοσιακές βίλλες εξοπλισμένες με επίπεδη τηλεόραση, δωρεάν χρήση
ασύρματου διαδικτύου, βραστήρα για παρασκευή τσάι ή καφέ, χρηματοκιβώτιο, mini bar, κλιματισμό
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