Μπαλί & Σιγκαποφρθ
Ζνασ μοναδικόσ ςυνδυαςμόσ δφο κορυφαίων ταξιδιωτικϊν προοριςμϊν τθσ Νοτιοανατολικισ Αςίασ. Τζλεια μίξθ αςτικοφ
κζντρου, αρχαιολογικϊν κθςαυρϊν, εξωτικϊν παραλιϊν και τθσ ανεπανάλθπτθσ φφςθσ του Ubud! Τζλειοσ ΡΑΣΧΑΛΙΝΟΣ
ςυνδυαςμόσ για ηευγάρια, παρζεσ και οικογζνειεσ.
Ταξίδι ιδανικό για όςουσ αναηθτοφν: ΡΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΦΥΣΗ, ΑΓΟΕΣ, ΡΑΑΛΙΑ, ΓΑΜΗΛΙΟ ΤΑΞΙΔΙ

Ραςχαλινζσ αναχωριςεισ – 11 & 12 θμζρεσ
από 1.580 € ΤΕΛΙΚΗ τιμι με τθ SCOOT
11, 14 & 18 Απριλίου 2020
Λίγα λόγια για το Μπαλί
Ζνα παραμφκι που αρμενίηει ςτο Ινδικό ωκεανό, το Μπαλί δεν κουράηεται χρόνια τϊρα να ςασ κατακτά και να αφινεται να το
κατακτιςετε με χίλιουσ τρόπουσ. Τροπικι βλάςτθςθ, γλυκά τοπία, χιλιόμετρα ακτζσ, όπου θ άμπωτθ φζρνει ςτα πόδια ςασ κογχφλια
βυκϊν παραμυκζνιων και θ παλίρροια ςασ κυνθγάει μζχρι να απομακρυνκείτε από τα ρεφματα. Σαν από χζρι Θεϊκό, παρατεταγμζνοι
αμζτρθτοι ορυηϊνεσ και αμζτρθτοι ναοί, άλλοι ςιωπθλοί και άλλοι πολφβουοι από τουσ πιςτοφσ. Ναι! Το Μπαλί δεν μοιάηει με
κανζναν άλλο τόπο ςτο χάρτθ. Ακροβατεί ανάμεςα ςτθ γθ και ςτον ουρανό, ανάμεςα ςτο καλό και ςτο κακό, ανάμεςα ςτθ φανταςία
και τθν πραγματικότθτα, ανάμεςα ςτθ φτϊχεια και τθ χλιδι.

Λίγα λόγια για τθν Σιγκαποφρθ
Από τα μεγαλφτερα εμπορικά κζντρα του κόςμου με καλπάηουςα οικιςτικι ανάπτυξθ, θ Σιγκαποφρθ ζχει να παρουςιάςει μία
αξιοκαφμαςτθ δυναμικι οικονομία. Τα τελευταία χρόνια, το πρϊθν τροπικό ψαροχϊρι ζχει εξελιχκεί ςε μία από τισ πλουςιότερεσ
χϊρεσ τθσ Αςίασ αποτελϊντασ ςιμερα ζναν τεχνολογικό παράδειςο, μία πόλθ λαμπερι και κοςμοπολίτικθ. Τθν εικόνα τθσ
μεγαλοφπολθσ ςυνκζτουν ςφγχρονα εμπορικά κζντρα, μοντζρνοι γυάλινοι πφργοι, πολυτελι ξενοδοχεία, εντυπωςιακζσ πολυκατοικίεσ
με τοίχουσ από γρανίτθ, αλλά και οι επιβλθτικοί ναοί, τα πανζμορφα αποικιακά αναπαλαιωμζνα μζγαρα κι ζνασ άρτιοσ πολεοδομικόσ
ςχεδιαςμόσ. Η Σιγκαποφρθ αποτελεί τθν πολιτιςμικι πφλθ ανάμεςα ςτθν Ανατολι και ςτθ Δφςθ. Η ςφγχρονθ αςιατικι Βαβζλ, όπωσ
μπορεί κανείσ να χαρακτθρίςει τθ Σιγκαποφρθ, εναλλάςςει πολλζσ διαφορετικζσ εικόνεσ και εντυπωςιάηει τον επιςκζπτθ τθσ.

Θετικά ςθμεία του ταξιδιοφ







Υπζροχοσ ςυνδυαςμόσ των ουρανοξυςτϊν & κεματικϊν πάρκων τθσ Σιγκαποφρθσ με τθν εξωτικι γοθτεία του Μπαλί
Επιλεγμζνα κζρετρα και αςτικά ξενοδοχεία ςτα καλφτερα ςθμεία των προοριςμϊν
Υπζροχοσ κόςμοσ και μοναδικι κοςμοκεωρία
Ολοιμερθ εκδρομι ςτα καλφτερα ςθμεία του Μπαλί με επίςκεψθ ςτουσ κορυφαίουσ ναοφσ
Ξενάγθςθ τθσ Σιγκαποφρθσ με περιιγθςθ του κιπου με τισ ορχιδζεσ
Εξαιρετικζσ υπαίκριεσ αγορζσ και ςφγχρονα πολυκαταςτιματα

Τιμζσ και Ραροχζσ
Μπαλί (Nusa Dua & Ubud, 4 + 2 νφχτεσ) & Σιγκαποφρθ (2 νφχτεσ)
11 θμζρεσ/ 8 διανυκτερεφςεισ
Αναχωριςεισ: 11 & 18/4
SUPERIOR κατθγορία 4*& 5*

Τιμι ανά άτομο ςε δίκλινο δωμάτιο
*SPECIAL PRICE*

Επιβάρυνςθ μονόκλινου

1.440 €

410 €

*Ζνα ταξίδι… μια τιμι! Πλεσ οι τιμζσ μασ είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τουσ φόρουσ αεροδρομίων

Μπαλί (Nusa Dua & Ubud, 4 + 3 νφχτεσ) & Σιγκαποφρθ (2 νφχτεσ)
12 θμζρεσ/ 9 διανυκτερεφςεισ
Αναχωριςεισ: 14/4
SUPERIOR κατθγορία 4*& 5*

Τιμι ανά άτομο ςε δίκλινο δωμάτιο
*SPECIAL PRICE*

Επιβάρυνςθ μονόκλινου

1.520 €

450 €

*Ζνα ταξίδι… μια τιμι! Πλεσ οι τιμζσ μασ είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τουσ φόρουσ αεροδρομίων
Special Price - Ειδικι τιμι του ομαδικοφ προγράμματοσ ιςχφει για κράτθςθ ζωσ τισ 15 Μαρτίου και για περιοριςμζνο
αρικμό ςυμμετοχισ. Μετά τθν θμερομθνία, θ τιμι του πακζτου ανεβαίνει +100 € ανά άτομο.

Ρεριοχι

Ξενοδοχείο

Δωμάτιο

Ραραλία Nusa Dua
Υψίπεδα Ubud
Σιγκαποφρθ

AYODYA RESORT & SPA 5*
TJAMPUHAN SPA 4*
ORCHARD RENDEZVOUS HOTEL 4*

Deluxe
Deluxe Raja
Superior

Αναβάκμιςθ διαμονισ (ανά άτομο ςε δίκλινο)
Nusa Dua – Melia Nusa Dua 5* με +80 €
Ubud – Sthala Ubud 5* με +20 € (11θμ), +30 € (12θμ), Royal Pita Maha Ubud 5* luxury με +240 € (11θμ), +360 € (12θμ),
Σιγκαποφρθ – Oasia Hotel Novena Singapore 4* sup με +30 € ι Orchard hotel 5* με +60 €
Ρεριλαμβάνονται
 Αεροπορικό ειςιτιριο ςε οικονομικι κζςθ
 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοσ καυςίμων (220 € ανά άτομο)
 Μία (1) αποςκευι και μία (1) χειραποςκευι ο ζκαςτοσ
 Διαμονι ςε ξενοδοχεία, όπωσ αναφζρεται παραπάνω με πρωινό κακθμερινά
 Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο ςτο Μπαλί και τθ Σιγκαποφρθ
 Ολοιμερθ εκδρομι ςτο κεντρικό και βόρειο Μπαλί & επίςκεψθ του Ναοφ Tanah Lot
 Ολοιμερθ εκδρομι ςτα καλφτερα του Ubud
 Ξενάγθςθ μιςι θμζρασ ςτθ Σιγκαποφρθ με τοπικό ξεναγό
 24ωρο τθλζφωνο ανάγκθσ & Υπθρεςίεσ τοπικϊν Αγγλόφωνων αντιπροςϊπων
 Ενθμερωτικά ζντυπα, Τοπικοί φόροι, Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ, ΦΡΑ
Δεν Ρεριλαμβάνονται
o Αχκοφορικά και φιλοδωριματα
o Οτιδιποτε αναφζρεται ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο
o Ζξοδα προςωπικισ φφςεωσ, Ταξιδιωτικι αςφάλεια
o Φαγθτό και ποτά κατά τθ διάρκεια των πτιςεων τθσ Scoot
Αεροπορικό δρομολόγιο
Αρικμόσ πτιςθσ
TR 713
TR 280
TR 281
TR 712

Δρομολόγιο
Ακινα - Σιγκαποφρθ
Σιγκαποφρθ - Μπαλί
Μπαλί - Σιγκαποφρθ
Σιγκαποφρθ - Ακινα

Ώρεσ πτιςεων
1130 0335+1
0705 0950
1050 1330
0235 0905

Κακθμερινό Ρρόγραμμα
1θ μζρα: Ρτιςθ από τθν Ελλάδα για Μπαλί
Ρρωινι ςυγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο Ελ. Βενιηζλοσ ςτθν Ακινα. Στισ 11.30 αναχωροφμε μζςω Σιγκαποφρθ για το νθςί
των Θεϊν, το εξωτικό Μπαλί.

2θ μζρα: Μπαλί
Άφιξθ ςτο Μπαλί. Μετά τισ διατυπϊςεισ και τθν παραλαβι των αποςκευϊν μασ, ςυνάντθςθ με τον τοπικό μασ ξεναγό.
Κατά τθ διάρκεια τθσ μεταφοράσ ςασ ςτο ξενοδοχείο κα λάβετε τισ αρχικζσ βαςικζσ πλθροφορίεσ για το νθςί και τισ
κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ. Τακτοποίθςθ ςτο δωμάτιο και χρόνοσ ελεφκεροσ για ξεκοφραςθ ι μπάνιο ςτον Ινδικό
ωκεανό. Το απόγευμα ςασ προτείνουμε βόλτα ςτθν παραλία Seminyak για να απολαφςετε υπζροχο θλιοβαςίλεμα από το
lounge bar Ku.De.Ta ι να χαλαρϊςετε με το πρϊτο ςασ Μπαλινζηικο μαςάη. Διανυκτζρευςθ.
3θ μζρα: Εκδρομι ςτο Κεντρικό & Βόρειο Μπαλί & Ναόσ Tanah Lot
Ρρωινό. Αναχϊρθςθ ςτισ 08.30-09.00 από τα ξενοδοχεία και επίςκεψθ του ςθμαντικότερου αξιοκζατου του νθςιοφ, του
εμβλθματικοφ ναοφ Tanah Lot, χτιςμζνου πάνω ςε βράχο μζςα ςτον Ινδικό ωκεανό. Στθ διαδρομι κα απολαφςετε τουσ
περίφθμουσ ορυηϊνεσ του νθςιοφ και μαγικά χωριά. Συνεχίηουμε για τθν παραδοςιακι αγορά Candi Kuning, όπου
μπορείτε να βρείτε φρζςκα φροφτα, λαχανικά, καφζ, μπαχαρικά και βότανα, και εξωτικά λουλοφδια, όπωσ οι ορχιδζεσ και
τα τοπικά τριαντάφυλλα. Η εκδρομι μασ ςυνεχίηει με το μαγευτικό Ινδουιςτικό ναό Ulun Danu. Ο ναόσ είναι χτιςμζνοσ
δίπλα ςτθν υπζροχθ λίμνθ Beratan. Η τοποκεςία είναι ανεπανάλθπτθ, κακϊσ γφρω τθσ βρίςκονται τζςςερα βουνά,
δθμιουργϊντασ μία εκπλθκτικι ατμόςφαιρα και εικόνα. Επόμενθ ςτάςθ το ιερό δάςοσ των μαϊμοφδων, ζνασ
προςτατευμζνοσ χϊροσ, όπου κα δείτε και κα παίξετε με τουσ μακάκουσ. Στόχοσ: Η εκδρομι κα ςασ μυιςει ςτον
πολιτιςμό του Μπαλί, με επίςκεψθ ςε μερικοφσ από τουσ κορυφαίουσ ναοφσ του νθςιοφ. Επίςθσ κα μάκετε περιςςότερα
πράγματα για το μυςτικό κόςμο των μπαχαριϊν. Εφκολθ εκδρομι με μεγαλφτερεσ χρονικά μεταφορζσ. Διάρκεια: 9-10
ϊρεσ, μεταφορά με deluxe κλιματιηόμενο όχθμα. Ρεριλαμβάνεται μπουκαλάκι νεροφ και υπθρεςία τοπικοφ ξεναγοφ, δεν
περιλαμβάνεται γεφμα.
4θ μζρα: Μπαλί (ελεφκερθ μζρα - Ρροτεινόμενθ εκδρομι ναόσ Ουλουβάτου & κοςμοπολίτικεσ ακτζσ)
Ρρωινό και ελεφκερθ μζρα για να απολαφςουμε τισ νότιεσ ακτζσ, τον κοραλλιογενι βυκό και τθν κοςμοπολίτικθ νυχτερινι
ηωι. Εναλλακτικά ςασ προτείνουμε να ανακαλφψετε τα καλφτερα ςθμεία του νότιου Μπαλί. Ρρϊτα κα επιςκεφκοφμε το
περίφθμο ναό Uluwatu ςτο νοτιοδυτικότερο ςθμείο του Μπαλί. Επόμενθ ςτάςθ oι παραλίεσ Κοφτα και Σεμινιάκ, το κζντρο
αγοράσ και ψυχαγωγίασ του Μπαλί, όπου μπορείτε να περιπλανθκείτε ςτα δρομάκια γεμάτα με υπζροχα καταςτιματα,
καφζ και τοπικά εςτιατόρια. Στθ διαδρομι ςασ προτείνουμε να πιείτε ζνα κοκτζθλ ςτο κζρετρο Ayana και το διάςθμο
Ayana Rock Bar, με κζα το Μπαλινζηικο θλιοβαςίλεμα. Διάρκεια: 8 ϊρεσ
5θ μζρα: Μπαλί (ελεφκερθ μζρα - Ρροτεινόμενθ κρουαηιζρα ςτο νθςί Ρενίδα ι Λεμπόνγκαν)
Ρρωινό. Σιμερα ςασ προτείνουμε να ακολουκιςετε τθν ολοιμερθ κρουαηιζρα ςτο νθςί Lebongan ι το νθςί Penida, τα
οποία βρίςκονται 1 ϊρα μακριά από τθν ανατολικι ακτι του Μπαλί. Στθν εκδρομι κα ζχετε χρόνο να κάνετε snorkeling
πάνω από τον κοραλλιογενι φφαλο, να γυρίςετε ςε τοπικά χωριά και να χαλαρϊςετε ςε κεντρικι παραλία τουσ.
Ραραλαβι από τθ ρεςεψιόν γφρω ςτισ 08.00 από Nusa Dua/ Seminyak. Διάρκεια: 8-9 ϊρεσ. Εναλλακτικά επιλζξτε κάποιο
από τα κεματικά πάρκα του νθςιοφ, να κάνετε καλάςςια ςπορ ι beach hopping ςτισ απόκρθμνεσ παραλίεσ του νότου.
6θ μζρα: Εκδρομι ςτα καλφτερα του Οφμπουντ (καταρράκτεσ & ορυηϊνεσ)
Ρρόγευμα και παράδοςθ δωματίων. Αναχϊρθςθ ςτισ 08.30-09.00 για τα υψίπεδα του Ubud, το πολιτιςτικό κζντρο του
νθςιοφ. Ρρϊτθ ςτάςθ ο εντυπωςιακόσ καταρράκτθσ Tegenungan, τον οποίο κα καυμάςετε μζςα ςε ζνα υπζροχο τροπικό
περιβάλλον. Επόμενθ ςτάςθ το χωριό Tampak Siring, όπου κα δείτε το ναό Tirta Empul με το νερό τθσ ιερισ πθγισ και το
παλάτι που ζφτιαξε ο πρϊτοσ πρόεδροσ τθσ Ινδονθςίασ. Συνεχίηουμε με τουσ κεαματικοφσ ορυηϊνεσ Tegelalang, ζνα από
τα περίφθμα τουριςτικά αξιοκζατα ςτο Μπαλί βόρεια του Ubud. Για τουσ τολμθροφσ προτείνουμε να κάνουν bali swing ι
flying fox, με πανοραμικι κζα ςτισ κεαματικζσ αναβακμίδεσ. Ρριν μεταφερκοφμε ςτο ξενοδοχείο μασ, και εφόςον το
επιτρζπει ο χρόνοσ και θ κίνθςθ, κα επιςκεφκοφμε ςτο κζντρο του χωριοφ Ubud, όπου κα δείτε τα βαςικότερα
αξιοκζατα,. Τακτοποίθςθ ςτα δωμάτια και διανυκτζρευςθ. Στόχοσ: Η εκδρομι κα ςασ γνωρίςει με τθν υπζροχθ ενδοχϊρα
του Μπαλί και του πολιτιςτικοφ του κζντρου του χωριοφ Ubud. Διάρκεια: 10 ϊρεσ

7θ μζρα: Μπαλί (ελεφκερθ μζρα – Ρροτεινόμενθ κατάβαςθ του ποταμοφ Αγιοφνγκ, White Water Rafting)
Ρρόγευμα και ελεφκερθ μζρα για να απολαφςουμε τθ μαγευτικι φφςθ, τα πολφχρωμα χωριά, τουσ μυςτθριακοφσ ναοφσ
και τισ υπαίκριεσ αγορζσ. Ρερπατιςτε το χωριό Οφμπουντ και παηαρζψτε ςτθν υπαίκρια αγορά τθσ, επιςκεφκείτε το
μουςείο Μπλάνκο και περιθγθκείτε μζςα ςτο Βαςιλικό Ραλάτι. Σασ προτείνουμε εναλλακτικά να κάνετε ράφτινγκ ςτον
ποταμό Ayung ι κάποια από τισ υπόλοιπεσ προαιρετικζσ εκδρομζσ ι δραςτθριότθτεσ. Ολοκλθρϊςτε τθν μζρα με ζνα
αναηωογονθτικό Μπαλινζηικο μαςάη.
8θ μζρα: Μπαλί - πτιςθ για Σιγκαποφρθ
Ρρωινό και μεταφορά ςτο αεροδρόμιο για να επιβιβαςτοφμε ςτθν απευκείασ πτιςθ για τθ Σιγκαποφρθ. Άφιξθ και
ςυνάντθςθ με τον τοπικό μασ αντιπρόςωπο. Τα τελευταία χρόνια, το πρϊθν τροπικό ψαροχϊρι ζχει εξελιχκεί ςε μία από

τισ πλουςιότερεσ χϊρεσ τθσ Αςίασ, αποτελϊντασ ςιμερα ζναν τεχνολογικό παράδειςο. Μεταφορά ςτο ξενοδοχείο μασ και
τακτοποίθςθ ςτο δωμάτιο. Το βράδυ ςασ προτείνουμε να απολαφςτε το υπερκζαμα των ςιντριβανιϊν Spectre, μπροςτά
από το εμβλθματικό Marina Bay Sands και να περιθγθκείτε ςτουσ κιπουσ τθσ Μαρίνα – gardens by the bay.
9θ μζρα: Σιγκαποφρθ - Ξενάγθςθ τθσ πόλθσ
Ρρωινι ξενάγθςθ τθσ πόλθσ, όπου κα γνωρίςουμε το αποικιακό και φυλετικό τθσ κζντρο, βλζποντασ το παλιό
Κοινοβοφλιο, το Victoria Memorial Hall και το Singapore Cricket Club. Θα κάνουμε ςτάςθ ςτο ςφμβολο τθσ πόλθσ, το
Merlion (Λιοντορόψαρο) και τον κόλπο τθσ Μαρίνα. Συνεχίηουμε για τθν ιςτορικι ςυνοικία τθσ Chinatown, με τθν πλοφςια
πολιτιςτικι ιςτορία. Εκεί κα επιςκεφκοφμε το Thian Hock Kheng, ζναν από τουσ παλαιότερουσ Κινζηικουσ ναοφσ τθσ
Σιγκαποφρθσ. Αποτελεί ζνα αρχιτεκτονικό αριςτοφργθμα από πζτρα, πλακάκια και ξφλο, δράκουσ και φοίνικεσ, υπζροχα
ςκαλίςματα, γλυπτά και κίονεσ. Επόμενθ ςτάςθ μασ είναι θ μικρι Ινδία, όπου κα δοφμε τα δρομάκια με τα μικρά
καταςτιματα, γεμάτα από εξωτικά φροφτα, τοπικά λαχανικά, βότανα και μπαχάρια και γιρλάντεσ από ορχιδζεσ. Τζλοσ κα
επιςκεφκοφμε τουσ περίφθμουσ βοτανικοφσ κιπουσ τθσ Σιγκαποφρθσ με τισ υπζροχεσ ορχιδζεσ, τόποσ πολιτιςτικισ
κλθρονομιάσ τθσ Unesco. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο μασ. Το βράδυ περπατιςτε τθν Clarke Quay ι κλείςτε κζςθ ςτο
διάςθμο νυχτερινό ςαφάρι τθσ Σιγκαποφρθσ.
10θ μζρα: Σιγκαποφρθ & Ρτιςθ για Ελλάδα
Ρρωινό και παράδοςθ των δωματίων. Ελεφκεροσ χρόνοσ για τισ τελευταίεσ ςασ αγορζσ. Σασ προτείνουμε να
περιπλανθκείτε ςτθν Little India, τθν Chinatown και τθ λεωφόρο τθσ Ορχιδζασ. Εναλλακτικά, αφιερϊςτε τθν μζρα ςασ ςτο
νθςί Σεντόςα, το μεγάλο κεματικό πάρκο τθσ πόλθσ, όπου μπορείτε να επιςκεφκείτε ζνα από τα μεγαλφτερα ενυδρεία του
κόςμου, με πάνω από 100.000 ψάρια και κθλαςτικά, όπωσ το πελϊριο ςαλάχι μάντα, ςφυροκζφαλο καρχαρία και πολλά
ακόμθ. Επίςθσ φιλοξενεί το κεματικό πάρκο των Universal Studios. Εκεί κα ζχετε τθ δυνατότθτα να εξερευνιςετε και τισ
επτά ηϊνεσ του πάρκου και να βιϊςετε από κοντά τθ μαγεία των υπερπαραγωγϊν του διάςθμου κινθματογραφικοφ
ςτοφντιο. Μθν παραλείψετε να απολαφςετε τθν πανοραμικι κζα του skyline τθσ πόλθσ και το λιμάνι τθσ, μζςω του
εναζριου τελεφερίκ μζχρι να φτάςετε ςτο ςτακμό του Σεντόςα. Κατά τισ 22.30 κα μεταφερκοφμε από το ξενοδοχείο μασ
ςτο αεροδρόμιο του Τςανγκί, για να επιβιβαςτοφμε ςτθν απευκείασ πτιςθ τθσ επιςτροφισ.
11θ μζρα: Άφιξθ ςτθν Ελλάδα
Στισ 09.20 το πρωί κα φτάςουμε πίςω ςτθν πατρίδα γεμάτοι υπζροχεσ εικόνεσ και αναμνιςεισ.
Σθμείωςθ:
Η ςειρά του προγράμματοσ ενδζχεται να αλλάξει, χωρίσ να παραλειφκοφν αξιοκζατα και ςθμεία ενδιαφζροντοσ.
Στο 12θμερο πρόγραμμα, προςτίκεται ακόμθ μία ελεφκερθ μζρα ςτο Οφμπουντ του Μπαλί.

Ρροαιρετικζσ εκδρομζσ & δραςτθριότθτεσ

ΜΡΑΛΙ
Οδικζσ εκδρομζσ πολιτιςμοφ και φφςθσ
Νότιο Μπαλί - ναόσ Ουλουβάτου & κοςμοπολίτικεσ ακτζσ – 45 € ανά άτομο
Ανακαλφψετε τα καλφτερα ςθμεία του νότιου Μπαλί. Θα επιςκεφκοφμε το περίφθμο ναό Uluwatu ςτο νοτιοδυτικότερο ςθμείο του
Μπαλί. Επόμενθ ςτάςθ οι κοςμοπολίτικεσ παραλίεσ Kuta και Seminyak, το κζντρο αγοράσ και ψυχαγωγίασ του Μπαλί, όπου μπορείτε
να περιπλανθκείτε ςτα δρομάκια γεμάτα με υπζροχα καταςτιματα, καφζ και τοπικά εςτιατόρια. Στθ διαδρομι ςασ προτείνουμε να
πιείτε ζνα κοκτζθλ ςτο κζρετρο Ayana και το διάςθμο Ayana Rock Bar, με κζα το Μπαλινζηικο θλιοβαςίλεμα. Διάρκεια: 8 ϊρεσ

Ολοιμερθ εκδρομι ςτο Ανατολικό Μπαλί – 50 € ανά άτομο
Η ολοιμερθ εκδρομι αρχίηει με τθν επίςκεψθ του αρχαίου κτίςματοσ Kerta Gosa, υπζροχου δείγματοσ τθσ Μπαλινζηικθσ
αρχιτεκτονικισ, μζρουσ μεγάλθσ ςθμαςίασ, κακϊσ εδϊ ο τοπικόσ βαςιλιάσ ανακοίνωνε νόμουσ, κανόνεσ και δικαςτικζσ αποφάςεισ.
Επόμενθ ςτάςθ είναι ο μεγαλφτεροσ Ινδουιςτικόσ Ναόσ του Μπαλί, ο περίφθμοσ Pura Besakih. Από εδϊ κα απολαφςετε υπζροχθ
πανοραμικι κζα τθσ ανατολικισ ακτισ, ςτθ ςκιά του όρουσ Agung, του υψθλότερου βουνοφ του νθςιοφ. Συνεχίηετε για τθν παραλία
Candidasa, όπου κα ζχετε χρόνο να φάτε εξ ιδίων και να κάνετε μία γριγορθ βουτιά ςτον Ινδικό Ωκεανό. Τελευταία ςτάςθ είναι το Gua
Lawah ι το ςπιλαιο τθσ νυχτερίδασ, μία υπζροχθ φυςικι ςπθλιά με χιλιάδεσ νυχτερίδεσ και το ομϊνυμο ιερό ναό. Στόχοσ: Η εκδρομι
αναδεικνφει τα βαςικότερα αξιοκζατα τθσ ανατολικισ ακτισ, με βαςικότερθ επίςκεψθ του ναοφ Besakih. Εφκολθ εκδρομι με
μεγαλφτερεσ χρονικά μεταφορζσ.Διάρκεια: 9 ϊρεσ

Ολοιμερθ εκδρομι ςτο θφαίςτειο Κινταμάνι – 55 € ανά άτομο
Η ςθμερινι μασ εκδρομι είναι αφιερωμζνθ ςτο επιβλθτικό θφαίςτειο Κινταμάνι, με τθ μαγευτικι λίμνθ Μπατοφρ και το ενεργό
θφαίςτειο (1.730 μζτρα). Θα ζχετε τθν ευκαιρία να διαςχίςετε τθν ενδοχϊρα του νθςιοφ και τα παραδοςιακά Μπαλινζηικα χωριά,
όπου ςυναντϊνται οι παραδοςιακοί χοροί Μπαρόνγκ και θ τζχνθ τθσ ξυλογλυπτικισ. Στάςθ για γεφμα (προαιρετικά) με κζα το
θφαίςτειο και τθ λίμνθ. Θα επιςκεφκείτε και το Tampaksiring, όπου μπορείτε να προμθκευτείτε και εςείσ το αγίαςμά του - θ κατά
τουσ ντόπιουσ "πθγι νεότθτασ". Διάρκεια: 8-9 ϊρεσ

Κρουαηιζρεσ
Ολοιμερθ κρουαηιζρα ςτο νθςί Λεμπόνγκαν – 95 € ανά άτομο
Σιμερα ςασ προτείνουμε να ακολουκιςετε τθν ολοιμερθ κρουαηιζρα ςτο νθςί Lebongan, το οποίο βρίςκεται 1 ϊρα μακριά από τθν
ανατολικι ακτι του Μπαλί. Στθν εκδρομι κα ζχετε χρόνο να κάνετε snorkeling πάνω από τον κοραλλιογενι φφαλο του νθςιοφ, να
γυρίςετε ςε τοπικό χωριό και να χαλαρϊςετε ςτθν κεντρικι παραλία του. Ραραλαβι από τθ ρεςεψιόν γφρω ςτισ 08.00 από Nusa Dua/
Seminyak. Διάρκεια: 8-9 ϊρεσ, Ρεριλαμβάνεται γεφμα ςε μπουφζ ςτο εςτιατόριο beach club Lembongan, ςνακ και τςάι πάνω ςτο
ταχφπλοο, Glass bottom boat, Υδάτινα ςπορ και εκδρομι ςε τοπικό χωριό, Τι να πάρετε μαηί ςασ: Αντθλιακό, εντομοαπωκθτικό,
φωτογραφικι κάμερα

Ολοιμερθ κρουαηιζρα ςτο νθςί Nusa Penida – 90 € ανά άτομο
Ανακαλφψτε τον παράδειςο ςτο γραφικό νθςί Nusa Penida. Το νθςί διακζτει ςοφπερ κιπουσ και απίςτευτθ καλάςςια ηωι, που
αποτελοφν ιδανικι βάςθ για να απολαφςετε καλάςςια ςπορ, απεριόριςτεσ βόλτεσ με banana boat, υποκαλάςςια παρατιρθςθ με τθν
κακοδιγθςθ ειδικευμζνων εκπαιδευτϊν. Αν δεν επικυμείτε να βραχείτε, μπορείτε να δείτε τουσ απίςτευτουσ κοραλλιογενείσ
ςχθματιςμοφσ από τθν άνεςθ του glass bottom boat. Ράρτε τθ βάρκα από το νθςί και επιςκεφτείτε το χωριό Toyapakeh. Εδϊ μπορείτε
να παρατθριςετε χελϊνεσ, να παρακολουκιςετε κοκορομαχίεσ, να δοκιμάςετε παραδοςιακζσ μπαλινζηικεσ ενδυμαςίεσ και να
απολαφςετε ζνα αναηωογονθτικό ποτό καρφδασ. Ζνα πλοφςιο τροπικό γεφμα ςε μπουφζ ςερβίρεται ςτο κλιματιηόμενο ςαλόνι του
πλοίου. Ραραλαβι από τθ ρεςεψιόν γφρω ςτισ 08.00 από Nusa Dua/ Seminyak. Διάρκεια: 8-9 ϊρεσ, Ρεριλαμβάνεται γεφμα ςε
μπουφζ, ςνακ & τςάι, υδάτινα ςπορ.

Δραςτθριότθτεσ περιπζτειασ και άγριασ ηωισ
White Water Rafting – Κατάβαςθ του ποταμοφ Ayung – 55 € ανά άτομο
Ρρωινι αναχϊρθςθ από το ξενοδοχείο και μεταφορά ςτθν τοποκεςία ζναρξθσ τθσ κατάβαςθσ. Ο τοπικόσ μφκοσ αναφζρει ότι ο
ποταμόσ Ayung φιλοξενεί κοιμϊμενο δράκο. Η διαδρομι είναι μαγευτικι, κακϊσ κα περάςετε μζςα από κατάφυτο φαράγγι, με
μακρόβια φυτά και υπζροχουσ καταρράκτεσ. Καλωςορίςατε ςτθν κορυφαία δραςτθριότθτα αδρεναλίνθσ του νθςιοφ! Στόχοσ: Να
γνωρίςετε τθν τοπικι βλάςτθςθ, μζςα από τθν πλεφςθ του ποταμοφ και να γελάςετε μζχρι δακρφων.
Διάρκεια:6 ϊρεσ, Ρεριλαμβάνεται γεφμα, μπουκαλάκι νεροφ, γεφμα μπουφζ, επαγγελματίασ οδθγόσ ποταμοφ, αδιάβροχθ ςακοφλα
για προςωπικά είδθ, προςωπικι αςφάλεια. Τι να πάρετε μαηί ςασ: Στεγνά ροφχα για να αλλάξετε, αντθλιακό, ςανδάλια ι ακλθτικά
πζδιλα. Ρροτείνουμε να το ςυνδυάςετε με το BALI SWING με επιβάρυνςθ + 30 € ανά άτομο

Ράρκο Ελεφάντων και Elephant Ride – 95 € ανά άτομο
Το πάρκο Ελεφάντων ςτο Taro αποτελεί μοναδικι και πλιρθσ εμπειρία με τα παχφδερμα. Θα ζρκετε ςε επαφι με αυτά τα εξαιρετικά
πλάςματα μζςα ςε ζνα εκπλθκτικό τροπικό περιβάλλον. Θα μάκετε πολλά για τισ ςυνικειζσ τουσ από τουσ τοπικοφσ ξεναγοφσ και το
ειδικό μουςείο. Θα τα αγγίξετε και κα τα ταΐςετε. Για όλα τα παραπάνω ζχει βραβευτεί ωσ το καλφτερο πάρκο Ελεφάντων ςτον κόςμο.
Ραραλαβι από τθ ρεςεψιόν γφρω ςτισ 08.00 από Nusa Dua/ Seminyak ι 10.00 από Ubud. Διάρκεια: 8 ϊρεσ, περιλαμβάνεται γεφμα ςε
μπουφζ ςτο εςτιατόριο ελεφάντων, ςόου με ελζφαντεσ, προςωπικι αςφάλεια, trekking πάνω ςε ελζφαντα για περίπου 30 λεπτά,
είςοδοσ ςτο πάρκο. Σθμείωςθ: Μπορείτε να ηθτιςετε και να επιλζξετε μικρότερα πακζτα, πχ χωρίσ γεφμα, trekking κτλ. ενθμερωκείτε ςχετικά από τον ταξιδιωτικό ςασ ςφμβουλο.

Ρλωτό πάρκο Δελφινιϊν, Dolphin Encounter – 90 € ανά άτομο
Μοναδικι εμπειρία για όςουσ ονειρεφεςτε να γνωρίςετε από κοντά το υπζροχο κθλαςτικό. Το καλάςςιο πάρκο βρίςκεται ςε πλωτι
εξζδρα 10 λεπτά μζςα ςτον ανοιχτό ωκεανό με το ταχφπλοο και προςφζρει 35 λεπτά αξζχαςτθσ ςυνεδρίασ με ζμπειρουσ εκπαιδευτζσ.
Θα εντυπωςιαςτείτε από τθν εξυπνάδα, τθ φυςικι δφναμθ και τθν ευγζνειά τουσ. Υπάρχουν τζςςερα διαφορετικά προγράμματα από
τα οποία μπορείτε να επιλζξετε, ενθμερωκείτε ςχετικά από τον ταξιδιωτικό ςασ ςφμβουλο. Διάρκεια: 4 ϊρεσ, τι να πάρετε μαηί ςασ:
αντθλιακό, εντομοαπωκθτικό, φωτογραφικι κάμερα

Ρρόγραμμα Σπα – Μπαλινζηικο μαςάη
60 λεπτϊν πακζτο Prana Spa με μαςάη αρωματοκεραπείασ (Signature Body Massage) – 50 € ανά άτομο

Ενοικίαςθ ΙΧ με οδθγό για δικό ςασ πρόγραμμα
Ενοικίαςθ ΙΧ με οδθγό για μιςι θμζρα (5 ϊρεσ) – 50 €, Ενοικίαςθ ΙΧ με οδθγό για ολόκλθρθ μζρα (8 ϊρεσ) – 70 €

Θεματικά πάρκα ςτο Μπαλί
Επιςκεφκείτε μερικά από τα καλφτερα κεματικά πάρκα του νθςιοφ. Σασ προτείνουμε: Waterbom, Bali Marine Safari Park, Bali Zoo

ΣΙΓΚΑΡΟΥΗ
Ολοιμερθ εκδρομι ςτθ Σεντόςα, Ενυδρείο & Universal Studios – 90 € ανά άτομο
Εκδρομι αφιερωμζνθ ςτο νθςί Σεντόςα, το μεγάλο κεματικό πάρκο τθσ πόλθσ. Εκεί κα επιςκεφκείτε ζνα από τα μεγαλφτερα ενυδρεία
του κόςμου, το οποίο φιλοξενεί πάνω από 100.000 ψάρια και κθλαςτικά, με περιςςότερα από 800 είδθ, όπωσ το πελϊριο ςαλάχι
μάντα, ςφυροκζφαλο καρχαρία και πολλά ακόμθ. Στθ ςυνζχεια ζχετε ειςιτιριο ςτο κεματικό πάρκο των Universal Studios τθσ
Σιγκαποφρθσ. Εκεί κα ζχετε τθ δυνατότθτα να εξερευνιςετε τισ επτά ηϊνεσ του πάρκου και να βιϊςετε από κοντά τθ μαγεία των
υπερπαραγωγϊν του διάςθμου κινθματογραφικοφ ςτοφντιο. Θα απολαφςετε διάφορα κεάματα, αξιοκζατα και φυςικά απίςτευτεσ
διαδρομζσ με τρενάκια γεμάτα αδρεναλίνθ. Ρεριλαμβάνεται θ είςοδοσ ςτα δφο κεάματα και μόνο θ μεταφορά από το ξενοδοχείο ςασ
ςτο πάρκο. Στθν επιςτροφι ςασ προτείνουμε να πάρετε το εναζριο τελεφερίκ, απ’ όπου κα απολαφςετε τθν πανοραμικι κζα του
skyline τθσ πόλθσ και το λιμάνι τθσ.

Νυχτερινό Σαφάρι τθσ Σιγκαποφρθσ – 50 € ανά άτομο
Ρεριπλανθκείτε ςτο πρϊτο νυχτερινό ςαφάρι του κόςμου. Μια εκπλθκτικι εμπειρία ςτθν καρδιά τθσ Σιγκαποφρθσ. Στο ςαφάρι κα
δείτε τουσ τρομακτικοφσ κθρευτζσ μαηί με άλλα ηϊα τθσ ηοφγκλασ, κάτω από το μυςτθριϊδεσ πζπλο τθσ νφχτασ. Ξεκινιςτε τθν
περιιγθςθ γνωρίηοντασ τον οδθγό ςασ, ο οποίοσ κα μοιραςτεί όλα τα ενδιαφζροντα γεγονότα που ξζρει για το ςαφάρι, ςε μια
νυχτερινι διαδρομι γεμάτθ περιπζτεια ςτα 40 εκτάρια τθσ ηοφγκλασ. Θαυμάςτε τθ μυςτιρια τροπικι ηοφγκλα που ξεδιπλϊνεται ςτο
ςοφρουπο τθσ νφχτασ. Το ςαφάρι περιζχει τεράςτια ποικιλία νυκτόβιων ηϊων. Το άνετο τραμ κα ςασ μεταφζρει με απόλυτθ αςφάλεια
μζςω του ανατολικοφ και δυτικοφ πάρκου. Κατά μικοσ τθσ διαδρομισ, κα περάςετε από μια τεράςτια δεξαμενι και κα μετακινθκείτε
μζςα και γφρω από τθν φυςικι ομορφιά τθσ φφςθσ. Οι χϊροι είναι τόςο καλά καταςκευαςμζνοι για να ξεχάςετε εφκολα ότι είςτε ςτθ
Σιγκαποφρθ και να πιςτεφετε ότι είςτε βακιά ςτθν αςιατικι ηοφγκλα. Οριςμζνα από αυτά που κα αντικρίςετε κα περιλαμβάνουν τουσ
ορεινοφσ λόφουσ των Ιμαλάϊων, τα τροπικά δάςθ τθσ Νοτιοανατολικισ Αςίασ και τθ μικρι Ινδικι ιπειρο. Ρεριλαμβάνεται θ μεταφορά
από/προσ το ξενοδοχείο ςασ, τθν παράςταςθ Thumbuakar και 20λεπτθ παράςταςθ νυκτόβιων ηϊων (Creatures of the night show).
Διάρκεια: 4 ϊρεσ (18.45 – 22.45), παραλαβι από το ξενοδοχείο γφρω ςτισ 18.15.

Singapore by Night – 50 € ανά άτομο
Ρρϊτθ ςτάςθ είναι οι περίφθμοι κιποι του κόλπου ι Gardens By the Bay, ζνα νζο κεματικό πάρκο τθσ πόλθσ ςε 101 εκτάρια
καταπράςινθσ βλάςτθςθσ ςτθν καρδιά τθσ Σιγκαποφρθσ. Απολαφςτε το ςόου ιχου και φωτόσ κάτω από τα τεράςτια τεχνθτά δζντρα
ςτισ 19.45. (Η παράςταςθ δεν πραγματοποιείται ςε περίπτωςθ κακϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν). Επόμενθ ςτάςθ ςτο SkyPark του
επιβλθτικοφ Marina Bay Sand, μία πλατφόρμα χτιςμζνθ 200 μζτρα ψθλά ςτον αζρα, αψθφϊντασ τθ βαρφτθτα. Ρροςφζρει 360 μοιρϊν
κζα ςτo φωταγωγθμζνο skyline τθσ Σιγκαποφρθσ μζχρι και τα νθςιά Riau τθσ Ινδονθςίασ. Στθ ςυνζχεια επιβιβαηόμαςτε ςε πλωτό ταξί
για μία 20λεπτθ βόλτα ςτον ποταμό τθσ πόλθσ μζχρι το Clarke Quay περνϊντασ ιςτορικζσ γζφυρεσ και αποικιακά κτίρια του
περαςμζνου αιϊνα. Διάρκεια: 3,5 ϊρεσ (18.45 – 22.15), παραλαβι από το ξενοδοχείο γφρω ςτισ 18.15.

Προι & Ρροχποκζςεισ
- Ειδικζσ τιμζσ ιςχφουν για παιδιά ζωσ 12 ετϊν. Ενθμερωκείτε για τθν επιβάρυνςθ μονισ ςυμμετοχισ
- Ακφρωςθ εντόσ 7θμερϊν από τθν προγραμματιςμζνθ θμερομθνία τζλεςθσ επιφζρει χρζωςθ 100%
- Οι τιμζσ ενδζχεται να αλλάξουν χωρίσ προειδοποίθςθ, ςε περίπτωςθ αφξθςθσ του κόςτουσ καυςίμων, των τοπικϊν φόρων ι τθσ
ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ. Η διακεςιμότθτα ςε μερικζσ δραςτθριότθτεσ είναι περιοριςμζνθ, γι’ αυτό ςασ προτείνουμε να κάνετε
ζγκαιρα τθν κράτθςι ςασ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ
- Οι τιμζσ είναι κατ’ άτομο ςε ευρϊ
- Δεν απαιτοφνται εμβόλια ι άλλου είδουσ προλθπτικι αγωγι
- Μετά τθν επιβεβαίωςθ τθσ κράτθςθσ και ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ κα υπάρχουν ακυρωτικά με βάςθ τουσ παρακάτω όρουσ
- Οι τιμζσ είναι υπολογιςμζνεσ με ςθμερινά ιςχφοντα ναφλα. H όποια διαφοροποίθςι τουσ, επιβαρφνει τουσ πελάτεσ
- Τα ξενοδοχεία δζχονται πλθρωμζσ με πιςτωτικι/ χρεωςτικι κάρτα ι μετρθτά. ΡΟΣΟΧΗ! Ππωσ είναι διεκνϊσ κακιερωμζνο και
εφαρμόηεται ςτα μεγάλα ξενοδοχεία, κατά τθν τακτοποίθςθ διατυπϊςεων ςτθν άφιξθ, ηθτείται θ πιςτωτικι κάρτα ι κατάκεςθ
μετρθτϊν για κάλυψθ τυχόν ζξτρα καταναλϊςεων κ.ά. προςωπικϊν δαπανϊν (PAY TV, Mini Bar, τθλζφωνα από το δωμάτιο κλπ.).
Βεβαίωσ, κατά τθν αναχϊρθςθ επιςτρζφονται οι τυχόν καταβολζσ μετρθτϊν ι ακυρϊνεται το απόκομμα τθσ πιςτωτικισ κάρτασ.
- Ραραλαβι δωματίων: 15.00 & Ραράδοςθ δωματίων: 11.00
- Ραιδιά ζωσ 12 ετϊν ςυνικωσ δικαιοφνται ζκπτωςθ ςτον αεροπορικό ναφλο & πικανϊσ και από το ξενοδοχείο - εξαρτάται από τθν
πολιτικι του εκάςτοτε ξενοδοχείου
- Τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα δωμάτια με πρόςκετθ κλίνθ
- Η εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα αντικατάςταςθσ των ξενοδοχείων με άλλα αντίςτοιχθσ ι ανϊτερθσ κατθγορίασ ςε περίπτωςθ
ανωτζρασ βίασ ι υπερκάλυψθσ δωματίων (overbooking)
- Οι τιμζσ των φόρων αεροδρομίων είναι βαςιςμζνεσ ςτθν τρζχουςα τιμι πετρελαίου
- Το τελικό κόςτοσ των φόρων των αεροδρομίων κα επιβεβαιϊνεται τθν θμζρα ζκδοςθσ του αεροπορικοφ ειςιτθρίου
- Για το πακζτο νεόνυμφων κα πρζπει να ζχετε μαηί ςασ τθ λθξιαρχικι πράξθ γάμου
- Οι τιμζσ ςυντάχκθκαν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ιςοτιμίεσ νομιςμάτων. Σε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ των νομιςματικϊν ιςοτιμιϊν,
αεροπορικϊν ναφλων ι τιμϊν ξενοδοχείων/ τοπικϊν φόρων, θ εταιρεία φζρει το δικαίωμα αναπροςαρμογισ τθσ τελικισ τιμισ
Special Price
Ειδικι τιμι του ατομικοφ & ομαδικοφ προγράμματοσ ιςχφει για κράτθςθ & προκαταβολι ζωσ τισ 15 Μαρτίου 2020 και για
περιοριςμζνο αρικμό ςυμμετοχισ. Μετά τθν θμερομθνία, θ τιμι του πακζτου ανεβαίνει +100 € ανά άτομο. Ενθμερωκείτε αντίςτοιχα.
Κρατιςεισ & Ρλθρωμζσ
Για τθν οριςτικι προκράτθςθ, απαιτείται προκαταβολι 40% τθσ τελικισ τιμισ, μαηί με τα διαβατιρια ι ταυτότθτεσ των ταξιδιωτϊν και
τθν υπογραφι τθσ ταξιδιωτικισ ςφμβαςθσ. Η εξόφλθςθ του πακζτου κα πρζπει να γίνει 30 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ.
Ρολιτικι ακυρωτικϊν
Σασ ενθμερϊνουμε για τθν πολιτικι ακυρωτικϊν των προμθκευτϊν του πακζτου (αερ. εταιρεία, ξενοδοχεία, τοπικζσ υπθρεςίεσ)
Σε περίπτωςθ ακφρωςθσ μζχρι 40 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ – 150 € ανά άτομο
Σε περίπτωςθ ακφρωςθσ 31-39 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ – 40% τθσ ςυνολικισ τιμισ
Σε περίπτωςθ ακφρωςθσ 16-30 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ – 70% τθσ ςυνολικισ τιμισ
Σε περίπτωςθ ακφρωςθσ 0-15 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ – 100% τθσ ςυνολικισ τιμισ

Διαμονι & Ρροτεινόμενα Ξενοδοχεία
Υπάρχει πλθκϊρα εναλλακτικϊν ξενοδοχείων ςτον κάκε προοριςμό. Ρροςφζρουμε επίςθσ ξενοδοχεία κατθγορίασ ΡΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ – 5*
LUXURY (π.χ NUSA DUA – The Mulia Resort, UBUD – Royal Pita Maha, ΣΙΓΚΑΡΟΥΗ – Marina bay Sands)
Ταξιδιωτικά ζγγραφα
Δεν χρειάηεται βίηα για το ταξίδι ςασ ςτθν Ινδονθςία (Μπαλί) και τθ Σιγκαποφρθ. Θα πρζπει ωςτόςο το διαβατιριο ςασ να ζχει
τουλάχιςτον 6μθνθ ιςχφ από τθν θμζρα άφιξθσ ςτθ χϊρα. Βεβαιωκείτε ότι υπάρχουν αρκετζσ κενζσ ςελίδεσ ςτο διαβατιριό ςασ (για
τυχόν κεϊρθςθ βίηασ ι/και ειςόδου-εξόδου από τθν χϊρα που επιςκζπτεςτε). Πςοι ταξιδιϊτεσ είναι αλλοδαποί και δεν είναι κάτοχοι
Ελλθνικοφ διαβατθρίου, οφείλουν να επικοινωνοφν κατ’ ιδίαν με τθν πρεςβεία τθσ χϊρασ που επικυμοφν να επιςκεφκοφν για να
πλθροφορθκοφν για τισ διαδικαςίεσ ζκδοςθσ βίηασ (εφόςον αυτι απαιτείται). Η εταιρεία μασ δεν φζρει καμία ευκφνθ ςε περίπτωςθ
προβλιματοσ, που παρουςιαςτεί με τα ταξιδιωτικά ςασ ζγγραφα τθν θμζρα τθσ αναχϊρθςισ ςασ ι εάν αλλάξει θ ςθμερινι
διαδικαςία διατυπϊςεων και ειςόδου ςτουσ ςυγκεκριμζνουσ προοριςμοφσ.
Καιρικζσ ςυνκικεσ – Ρότε να ταξιδζψετε
Η Ινδονθςία, κακϊσ τζμνεται από τον Ιςθμερινό, χαρακτθρίηεται από ςχετικά παρόμοιο ετιςιο κλίμα. Η χϊρα ζχει δφο καιρικζσ
περιόδουσ – τθ ξθρι (μεταξφ Μαΐου και Οκτωβρίου) και τθν υγρι (μεταξφ Νοεμβρίου και Απριλίου) – και δεν παρατθροφνται
ακρότθτεσ ςε κερμοκραςίεσ μεταξφ καλοκαιριοφ και χειμϊνα. Δεκζμβριοσ και Ιανουάριοσ είναι οι δφο πλζον υγροί μινεσ με ξαφνικζσ
τροπικζσ καταιγίδεσ μικρισ διάρκειασ, οι οποίεσ όμωσ μερικζσ φορζσ μπορεί να κρατιςουν και μεγαλφτερεσ χρονικζσ περιόδουσ.
Κάκε περίοδοσ είναι καλι για να επιςκεφκείτε τθ Σιγκαποφρθ. Η πόλθ, που βρίςκεται κοντά ςτον Ιςθμερινό, είναι ςυνεχϊσ ηεςτι (θ
κερμοκραςία δεν πζφτει ποτζ κάτω των 20°C) και υγρι και δίνει ςχετικά ςτακερζσ ετιςιεσ βροχοπτϊςεισ. Οι πιο υγροί μινεσ
κεωροφνται Νοζμβριοσ με Ιανουάριο, όταν θ κερμοκραςία είναι κατά δφο βακμοφσ χαμθλότερθ, ενϊ οι πιο ξθροί κεωροφνται Μάιοσ
με Ιοφλιο, αλλά ςτθν πραγματικότθτα δεν υπάρχει μεγάλθ διαφορά μεταξφ των περιόδων.

