Ειζιηήπια:
Αεποποπικά, ακηοπλοϊκά,
Εζωηεπικού, εξωηεπικού.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ
ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΘΩΜΟΓΛΟΤ

Ναςλώζειρ Πούλμαν – Εκδπομέρ.

ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ςτο Μπαλί, Σο νηςί των Θεών
Ζνασ μοναδικόσ προοριςμόσ γεμάτοσ εξωτικζσ εικόνεσ, γεμάτεσ φφςθ, ναοφσ, παράδοςθ και απζραντεσ ακτζσ.
Σαξίδι ιδανικό για όςουσ αναηθτοφν: ΠΟΛΙΣΙΜΟ, ΦΤΗ, ΑΓΟΡΕ, ΠΑΡΑΛΙΑ, ΓΑΜΗΛΙΟ ΣΑΞΙΔΙ

10 ημζρεσ – 28 Δεκεμβρίου 2020, Εγγυημζνη αναχώρηςη
με 1.800 € ΣΕΛΙΚΗ τιμή με την Turkish Airlines από Θεςςαλονίκη
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. Σροπικι 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. αν από χζρι Θεϊκό, παρατεταγμζνοι
αμζτρθτοι ορυηϊνεσ και αμζτρθτοι ναοί, άλλοι ςιωπθλοί και άλλοι πολφβουοι από τουσ πιςτοφσ. Ναι! Σο 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.

Εκδρομικό πρόγραμμα
Κατηγορία
Superior

Ξενοδοχείο Nusa Dua
(4 νφχτεσ)
Ayodya 5*

Ξενοδοχείο Ubud
(3 νφχτεσ)
Tjampuhan Spa 4*

Σιμή ανά άτομο ςε δίκλινο
*SPECIAL PRICE*

1.800 €

Επιβάρυνςη
μονόκλινου
360 €

ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ Ε 3 ΚΛΙΝΟ 1780€
1Ο ΠΑΙΔΙ μεχρι 12 ετων 1250€
2Ο ΠΑΙΔΙ μεχρι 12 ετων 1150€
Αεροπορικό δρομολόγιο
Από Θεςςαλονίκη
Αριθμόσ πτήςησ
TK1894
TK 66
TK 67
TK1881

Ημερομηνία
28/12
29/12
05/01
06/01

Δρομολόγιο
Θεςςαλονίκθ - Κωνςταντινοφπολθ
Κωνςταντινοφπολθ - Μπαλί
Μπαλί - Κωνςταντινοφπολθ
Κωνςταντινοφπολθ - Θεςςαλονίκθ

Ώρεσ πτήςεων
2140 0005
0145 1935
2105 0555
0820 0855

Περιλαμβάνονται
 Αεροπορικό ειςιτιριο ςε οικονομικι κζςθ
 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοσ καυςίμων (380 € 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
 Ολοιμερθ εκδρομι ςτο κεντρικό και βόρειο Μπαλί & επίςκεψθ του Ναοφ Tanah Lot
 Ολοιμερθ εκδρομι ςτα καλφτερα του Ubud
 ΔΩΡΟ ΕΝΑ ΔΕΙΠΝΟ ΣΟ UBUD
 Μεταφορά από ζρρεσ ςτο αεροδρόμιο Μακεδονία και επιςτροφή
 24ωρο τθλζφωνο ανάγκθσ & Τπθρεςίεσ τοπικϊν αντιπροςϊπων
 Ενθμερωτικά ζντυπα, Σοπικοί φόροι, Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ, ΦΠΑ
Δεν Περιλαμβάνονται
o Αχκοφορικά και φιλοδωριματα, Οτιδιποτε αναφζρεται ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο,
o Ζξοδα προςωπικισ φφςεωσ, Σαξιδιωτικι αςφάλεια

Καθημερινό πρόγραμμα
1θ μζρα: Πτήςη από την Ελλάδα για το Μπαλί
Βραδινι πτιςθ μζςω Κωνςταντινοφπολθσ για το νθςί των Θεϊν. Διανυκτζρευςθ εν πτιςθ.
2θ μζρα: Μπαλί
Άφιξθ ςτο Μπαλί ςτισ 19.35. 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. Σακτοποίθςθ ςτο δωμάτιο και χρόνοσ ελεφκεροσ. Διανυκτζρευςθ.
3θ μζρα: Εκδρομή ςτο Κεντρικό & Βόρειο Μπαλί & Ναόσ Tanah Lot
Πρωινό. 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. τθ διαδρομι κα απολαφςετε τουσ
περίφθμουσ ορυηϊνεσ του νθςιοφ και μαγικά χωριά. υνεχίηουμε 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. τόχοσ: 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. Περιλαμβάνεται μπουκαλάκι νεροφ και υπθρεςία τοπικοφ ξεναγοφ, δεν
περιλαμβάνεται γεφμα.
4θ μζρα: Μπαλί (ελεφκερθ μζρα - Προτεινόμενθ εκδρομι ναόσ Ουλουβάτου & κοςμοπολίτικεσ ακτζσ)
Πρωινό 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. Πρϊτα κα επιςκεφκοφμε το
περίφθμο ναό Uluwatu ςτο νοτιοδυτικότερο ςθμείο του Μπαλί. Επόμενθ ςτάςθ oι παραλίεσ Κοφτα και εμινιάκ, το κζντρο
αγοράσ και ψυχαγωγίασ του Μπαλί, όπου μπορείτε να περιπλανθκείτε ςτα δρομάκια γεμάτα με υπζροχα καταςτιματα,
καφζ και τοπικά εςτιατόρια. τθ 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 - Προτεινόμενθ κρουαηιζρα ςτο νθςί Πενίδα ι Λεμπόνγκαν)

Πρωινό. ιμερα 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. τθν εκδρομι κα ζχετε χρόνο να κάνετε snorkeling
πάνω από τον κοραλλιογενι φφαλο, να γυρίςετε ςε τοπικά χωριά και να χαλαρϊςετε ςε κεντρικι παραλία τουσ.
Παραλαβι 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: Εκδρομή ςτα καλφτερα του Οφμπουντ (καταρράκτεσ & ορυηϊνεσ)
Πρόγευμα και παράδοςθ δωματίων. Αναχϊρθςθ ςτισ 08.30-09.00 για τα υψίπεδα του Ubud, το πολιτιςτικό κζντρο του
νθςιοφ. Πρϊτθ 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. υνεχίηουμε 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. Πριν 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,. Σακτοποίθςθ ςτα δωμάτια και διανυκτζρευςθ. τόχοσ: 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 – UBUD (ελεφκερθ μζρα – Προτεινόμενθ κατάβαςθ του ποταμοφ Αγιοφνγκ, White Water Rafting)
Πρόγευμα και ελεφκερθ μζρα για να απολαφςουμε τθ μαγευτικι φφςθ, τα πολφχρωμα χωριά, τουσ μυςτθριακοφσ ναοφσ
και τισ υπαίκριεσ αγορζσ. ασ προτείνουμε να κάνετε ράφτινγκ ςτον ποταμό Ayung. Ο τοπικόσ μφκοσ αναφζρει ότι με
μακρόβια φυτά και υπζροχουσ καταρράκτεσ. Καλωςορίςατε ςτθν κορυφαία δραςτθριότθτα αδρεναλίνθσ του νθςιοφ!
8θ μζρα: Μπαλί (ελεφκερθ μζρα)
Ελεφκερθ μζρα να ανακαλφψουμε τα κζλγθτρα τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. ασ προτείνουμε να κάνετε ολοιμερθ εκδρομι
ςτο θφαίςτειο Κινταμάνι ι τισ ανατολικζσ ακτζσ με επίςκεψθ του ναοφ Μπεςακίχ. Εναλλακτικά επιςκεφτείτε το κεματικό
πάρκο των ελεφάντων ςτο Σάρο ι το πάρκο άγριασ ηωισ του Bali Safari & Marine Park. Ολοκλθρϊςτε τθν μζρα με ζνα
αναηωογονθτικό Μπαλινζηικο μαςάη.
09θ μζρα: Πτήςη επιςτροφήσ ςτην Ελλάδα
Πρωινό. Ελεφκερθ μζρα να περπατιςετε το χωριό Οφμπουντ και να παηαρζψετε ςτθν υπαίκρια αγορά τθσ, να
επιςκεφκείτε το μουςείο Μπλάνκο, να περιθγθκείτε μζςα ςτο Βαςιλικό Παλάτι. ασ προτείνουμε να επιςκεφκείτε το
πολυτελζσ κζρετρο The Royal Pita Maha με χρόνο ξεκοφραςθσ ςτουσ εξαιρετικοφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ τουσ, τθν infinity
πιςίνα με μεςθμεριανό γεφμα. Νωρίσ το απόγευμα αναχϊρθςθ από το ξενοδοχείο μασ για το αεροδρόμιο του Μπαλί. τισ
21.00 αναχωροφμε μζςω Κωνςταντινοφπολθσ για τθν Ελλάδα.
10θ μζρα: Άφιξη ςτην Ελλάδα
Σο πρωί κα φτάςουμε πίςω ςτθν πατρίδα γεμάτοι υπζροχεσ εικόνεσ και αναμνιςεισ.
ημείωςη:
Η ςειρά του προγράμματοσ ενδζχεται να αλλάξει, χωρίσ να παραλειφκοφν αξιοκζατα και ςθμεία ενδιαφζροντοσ.

ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
- 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
- Σα ξενοδοχεία δζχονται πλθρωμζσ με πιςτωτικι/ χρεωςτικι κάρτα ι μετρθτά. ΠΡΟΟΧΗ! Όπωσ 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.
- Παραλαβι δωματίων: 15.00 & Παράδοςθ δωματίων: 11.00
- Παιδιά ζωσ 12 ετϊν ςυνικωσ δικαιοφνται ζκπτωςθ ςτον αεροπορικό ναφλο & πικανϊσ και από το ξενοδοχείο
- Σρίκλινα 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
- Σο 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. ε 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 30 Απριλίου 2020 και για
περιοριςμζνο αρικμό ςυμμετοχισ. Μετά τθν θμερομθνία, θ τιμι του πακζτου ανεβαίνει +100 € ανά άτομο. Ενθμερωκείτε αντίςτοιχα.
Κρατήςεισ & Πληρωμζσ
Για τθν οριςτικι προκράτθςθ, απαιτείται προκαταβολι 30% 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.
Πολιτική ακυρωτικών
ασ ενθμερϊνουμε για τθν πολιτικι ακυρωτικϊν των προμθκευτϊν του πακζτου (αερ. εταιρεία, ξενοδοχεία, τοπικζσ υπθρεςίεσ)
ε περίπτωςθ ακφρωςθσ μζχρι 40 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ – 150 € ανά άτομο
ε περίπτωςθ ακφρωςθσ 31-39 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ – 40% τθσ ςυνολικισ τιμισ
ε περίπτωςθ ακφρωςθσ 16-30 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ – 70% τθσ ςυνολικισ τιμισ
ε περίπτωςθ ακφρωςθσ 0-15 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ – 100% τθσ ςυνολικισ τιμισ
Σαξιδιωτικά ζγγραφα
Δεν χρειάηεται βίηα για το ταξίδι ςασ ςτθν Ινδονθςία (Μπαλί). 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). Όςοι 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.
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