
Ένας ξεχωριστός συνδυασμός δύο αγαπημένων, δημοφιλών  
προορισμών στη νοτιοανατολική Ασία. Συνδυάζει τέλεια εξωτικές  
παραλίες, αρχαιολογικά μνημεία και πολιτισμό, πλούσια φύση στα  
υψίπεδα του Ubud και κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα στη Σιγκαπούρη. 
Μια μοναδική πρόταση για ζευγάρια, νεόνυμφους, παρέες και οικογένειες!

Ατομικά γαμήλια και εξωτικά πακέτα  
με εγγυημένες αναχωρήσεις

Special Offer
MΠΑΛΙ - ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ  
ΜΕ ΦΌΡΌΥΣ

από 1700 €



Νησιωτική πόλη-κράτος της Ασίας, στα νότια της χερσονήσου της Μαλαισίας, 
η «πόλη των λεόντων» όπως αποκαλείται στη Μαλαισιανή γλώσσα, που από 
τροπικό ψαρόχωρι µετατράπηκε στη «Νέα Υόρκη της Ασίας» και παρουσιάζει 
µια δυναµική οικονοµία. Παράλληλα, έχει εξελιχθεί σε µία από τις πλουσιότερες 
χώρες της ηπείρου αποτελώντας σήµερα έναν τεχνολογικό παράδεισο, µια 
πόλη λαµπερή και κοσµοπολίτικη µε σύγχρονα εµπορικά κέντρα, γυάλινους 
φουτουριστικούς ουρανοξύστες, πολυτελή ξενοδοχεία, αλλά και εντυπωσιακούς 
ναούς, πανέµορφα αποικιακά αναπαλαιωµένα κτίρια.

Κάτι ακόµα που εντυπωσιάζει στη Σιγκαπούρη είναι ο πολυεθνικός χαρακτήρας 
σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, από τις γειτονιές των µεγάλων πόλεων όπως η 
Μικρή Ινδία ή η Κινέζικη γειτονιά, µέχρι τη νόστιµη κουζίνα της. Σαφείς επιρροές 
από Κίνα, Μαλαισία, Ινδία και πληθώρα Δυτικών πολιτισµών συνθέτουν ένα 
µοναδικό κράµα, που καθιστά τη δυναµική αυτή Ασιατική χώρα κάθε άλλο παρά 
«αποστειρωµένη» και βαρετή.
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Mπαλί
Σιγκαπούρη

9 ΗΜΕΡΕΣ
29/4/2023 



Το Μπαλί αποτελεί έναν ξεχωριστό επίγειο παράδεισο, όχι µόνο για τη σπάνια 
φυσική οµορφιά και τα µαγευτικά τοπία του, που σύµφωνα µε το µύθο 
αποτέλεσε και τον τελευταίο γήινο σταθµό του Βούδα, αλλά για όλους τους 
«κρυµµένους» θησαυρούς του που µπορούν να ανακαλύψουν όσοι αναζητούν 
µια πραγµατική ταξιδιωτική εµπειρία. Iστορικά µνηµεία, πλούσιος πολιτισµός, 
υπέροχες παραλίες, πνευµατικότητα, γιόγκα, σπα, πλούσια βλάστηση, 
εντυπωσιακοί ορυζώνες, ξεκούραση, καλό φαγητό, διασκέδαση και όλα αυτά 
µέσα από µια αληθινή, αγνή φιλοξενία, ευγενικών και χαµογελαστών ανθρώπων 
όπου το εθιµοτυπικό της φιλοξενίας έχει πρωταρχική θέση.

Η τουριστική υποδοµή στο Μπαλί είναι εξαιρετικά ανεπτυγµένη. Έτσι, η διαµονή 
περιλαµβάνει όλες τις σύγχρονες ανέσεις που αναζητά κανείς, µε ευρεία γκάµα 
ξενοδοχείων που καλύπτει όλες τις ανάγκες των ταξιδιωτών, όχι µόνο ανάλογα 
µε το budget, αλλά και µε τις προτιµήσεις του καθενός, όπως δωµάτια µε θέα 
στον ωκεανό, στην ζούγκλα, δωµάτια µε τζακούζι, κλπ.

Mπαλί
Παραλίες & Oυμπούντ

10 ΗΜΕΡΕΣ
7/9/2023 
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Eκδρομές

Κινταμάνι & χορευτική παράσταση Μπαρόνγκ και Κρις
Πρόγευµα και ξεκινάµε για µια ολοήµερη εκδροµή σε κοντινό χωριό στην ενδοχώρα του 
νησιού, όπου θα παρακολουθήσουµε ντόπιους να χορεύουν το θρησκευτικό χορό Μπαρόνγκ 
και Κρις, προσφέροντας µια παράσταση µε ενδιαφέρουσα µουσική και µεταµφιέσεις που θα 
σας ενθουσιάσουν. Συνεχίζουµε για το Μας, το χωριό µε τα ξυλόγλυπτα, κι έπειτα για το ορεινό 
Κινταµάνι, µε το ηφαίστειο Μπατούρ και την υπέροχη θέα στη λίµνη. Θα κάνουµε στάσεις καθ’ 
οδόν για διάφορα άλλα αξιοθέατα και θα καταλήξουµε στην ιερή πηγή του ναού Tirta Empul. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευµα.

Περιοχή Ubud
Μετά το πρωινό µας θα ξεκινήσουµε την εκδροµή µας µε πρώτο σταθµό τον τοπικό Ινδουιστικό 
Ναό Batuan, πολιτιστικό θησαυρό µε πολλά αρχαία και µοναδικά αγάλµατα. Χτισµένος το 1020 
µε τοπική Ινδονησιακή αρχιτεκτονική, ο Ναός Batuan συµβολίζει τον πνευµατισµό και υπήρξε 
το κέντρο των Βουδιστών ιερέων για όλο το Νότιο Μπαλί. Συνεχίζουµε µε το κέντρο του χωριού 
Ubud για να επισκεφθούµε το Ubud Royal Family House, το τελευταίο σπίτι της βασιλικής 
οικογένειας. Στη συνέχεια θα έχουµε χρόνο για να... παζαρέψουµε στη θαυµάσια τοπική αγορά. 
Θα καταλήξουµε στον προστατευµένο χώρο του ιερού δάσους των µαϊµούδων (µακάκοι), όπου 
θα έχετε τη δυνατότητα να τις περιεργαστείτε. Με προσοχή, όµως, διότι ...κλέβουν! Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

Αξιοθέατα Σιγκαπούρης - China Town - Boτανικός Κήπος - “Μικρή Ινδία” 
Μετά το πρωινό µας θα ξεκινήσουµε την ξενάγησή µας στην πόλη. Θα δούµε το παλιό 
Κοινοβούλιο, το Victoria Memorial Hall και το Singapore Cricket Club. Θα κάνουµε 
στάση στο σύµβολο της πόλης, το Merlion, και στον κόλπο Μαρίνα. Συνεχίζουµε για την 
Chinatown, µε την πλούσια πολιτιστική ιστορία, τον Βοτανικό Κήπο (UNESCO) µε τις 
60.000 ορχιδέες και τα γραφικά σοκάκια στη «Μικρή Ινδία».
(ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΜΙΣΗΣ ΗΜΕΡΑΣ)

Ανατολικό Μπαλί
Μετά το πρωινό µας θα ξεκινήσουµε την ολοήµερη εκδροµή µας στο ανατολικό Μπαλί, στις 
περιοχές Gianyar και Klungkung, µε επισκέψεις σε διαφορά αξιοθέατα. Θα καταλήξουµε 
στα βορειοανατολικά του νησιού, στο Τenganan, το πιο παλιό χωριό και τόπο διαβίωσης της 
φυλής Αga, µε διαφορετική διάλεκτο, τρόπο ζωής και αρχιτεκτονική από το υπόλοιπο Μπαλί. 
Συνεχίζουµε για το Ναό Besakih, το µεγαλύτερο Ινδουιστικό ναό και «µητέρα όλων των ναών» 
του νησιού, για να απολαύσετε τη µοναδική θέα στο υψηλότερο βουνό και ηφαίστειο, το Ayung. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευµα.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΌΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια µε την «Scoot» µε 1 χειραποσκευή και βαλίτσα ✓ Φόροι αεροδροµίων και επίναυλοι ✓ Διαµονή στο Μπαλί και τη Σιγκαπούρη 
όπως αναφέρονται ✓ Πρωινό καθηµερινά ✓ Μεταφορές από και προς το αεροδρόµιο ✓ Μεταφορές από το ξενοδοχείο στην παραλία στο Ubud ✓ Ολοήµερη 
αγγλόφωνη εκδροµή στο Κινταµάνι & χορευτική παράσταση Μπαρόνγκ και Κρις ✓ Ολοήµερη αγγλόφωνη εκδροµή στο Ανατολικό Μπαλί
✓ Μισή ηµέρα αγγλόφωνη ξενάγηση στην περιοχή Ubud µε περιήγηση στο Monkey Forest ✓ Μισή ηµέρα αγγλόφωνη ξενάγηση στη Σιγκαπούρη (για το 
πρόγραµµα Μπαλί - Σιγκαπούρη)

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΌΝΤΑΙ:  
Προσωπικά έξοδα, ποτά, φιλοδωρήµατα. Τα γεύµατα, ποτά, αναψυκτικά και wi-fi κατά τη διάρκεια της πτήσης (προαιρετικά µε επιπλέον χρέωση). 
Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόµενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ - ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΠΑΛΙ + ΥΨΙΠΕΔΑ ΟΥΜΠΟΥΝΤ

ΑΝΑΧΩΡΗΣH ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ

7/9/2023

10 ημέρες 
4 νύχτες παραλία Μπαλί

 
3 νύχτες Ουμπούντ

Merusaka Nusa Dua 5*
Nusa Dua, Deluxe Room

1700 €
The Ubud Village 4*
Ubud, Deluxe Room

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ - ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΠΑΛΙ + ΥΨΙΠΕΔΑ ΟΥΜΠΟΥΝΤ + ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣH ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ

29/4/2023

9 ημέρες 
4 νύχτες παραλία Μπαλί

 
2 νύχτες Σιγκαπούρη

Merusaka Nusa Dua 5*
Nusa Dua, Deluxe Room

1790 €
Grand Pacific 4*

Singapore, Premier Room

Mπαλί - Παραλίες & OυμπούντMπαλί - Σιγκαπούρη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

TR 713 ΑΘΗΝΑ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 7/9 10:55 - 02:30

TR 280 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ ΜΠΑΛΙ 8/9 07:15 - 09:55

TR 289 ΜΠΑΛΙ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 15/9 18:55 - 21:30

TR 712 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ 16/9 03:00 - 09:10

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΕΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

TR 713 ΑΘΗΝΑ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 29/4 10:55 - 03:30

TR 280 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ ΜΠΑΛΙ 30/4 07:15 - 09:55

TR 281 ΜΠΑΛΙ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 5/5 10:50 - 13:35

TR 712 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ 7/5 03:00 - 10:10

ΜΠΑΛΙ 10 ΗΜΕΡΕΣ/7 ΝΥΧΤΕΣ
Αναχώρηση 7/9/2023

ΜΠΑΛΙ - ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 9 ΗΜΕΡΕΣ/6 ΝΥΧΤΕΣ
Αναχώρηση 29/4/2023

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ

NUSA DUA - BALI 
MERUSAKA NUSA DUA

UBUD - BALI 
THE UBUD VILLAGE RESORT & SPA

SINGAPORE 
HOTEL GRAND PACIFIC


