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ΜΠΑΛΙ 
ΕΞΩΤΙΚΗ-ΠΡΟΣΙΤΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 	

Νούσα Ντούα, Ούμπουντ, Ταμάν Αγιούν, Τάνα Λοτ, ορυζώνες 
Τεγαλαλάνγκ  

 
1 0  Η Μ Ε Ρ Ε Σ  /  7 Ν Υ Χ Τ Ε Σ  τ ε λ ι κ ή  τ ι μ ή  1 . 2 9 0 €  

ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ / αναχώρηση κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή  

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ -  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΤΟΜΙΚΑ  

ΣΤΥΛ: ΙΣΤΟΡΙΑ /ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ // ΕΞΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ 

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ



 

1        ΜΠΑΛΙ (ΝΟΥΣΑ ΝΤΟΥΑ-ΟΥΜΠΟΥΝΤ)- ΕΞΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΙΤΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ - 10 ημ. 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 

Ο τροπικός προορισμός με την αρτιότερη τουριστική υποδομή, που έχει κρατήσει 
αναλλοίωτο τον εξωτικό του χαρακτήρα. Καταπράσινα τοπία, κλιμακωτοί ορυζώνες και 
ινδουιστικοί ναοί συνδυάζονται πανέμορφα με τις υπέροχες παραλίες. Η λευκή 
ακρογιαλιά και η ήρεμη λιμνοθάλασσα σας προκαλούν για κολύμπι, ενώ ο 
κοραλλιογενής ύφαλος είναι ιδανικός για τους λάτρεις των καταδύσεων. οικονομικές 
αγορές, διασκέδαση για κάθε γούστο και γαστρονομικές απολαύσεις, συμπληρώνουν 
με τον καλύτερο τρόπο τη διαμονή σας! 
 
 

  



 
 

 
2      ΜΠΑΛΙ (ΝΟΥΣΑ ΝΤΟΥΑ-ΟΥΜΠΟΥΝΤ)- ΕΞΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΙΤΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ - 10 ημ 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 

 Διαμονή σε ξενοδοχεία 5*  

 Ο καλύτερος συνδυασμός με διαμονή στην ελεγχόμενη-ήρεμη παραλιακή περιοχή της Νούσα 

Ντούα & διαμονή στο καταπράσινο Ούμπουντ  

 Θα παίξουμε με τις μαϊμούδες στο ομώνυμο πάρκο του Ούμπουντ 

 Θα φωτογραφηθούμε στο καλύτερο σημείο του Ούμπουντ με θέα τους οριζώνες και τον λευκό 

ποταμό.  

 Θα μάθουμε τα πάντα για την καλλιέργεια ρυζιού στο συγκλονιστικό τοπίο των ορυζώνων της 

περιοχής Τεγαλαλάνγκ 

 Θα γνωρίσουμε τον «όμορφο ναό» Ταμάν Αγιούν   

 Και θα δούμε το ηλιοβασίλεμα στο καλύτερο σημείο του νησιού από τον Ναό της Θάλασσας 

Τάνα Λοτ  

 

 

 

 

  



 

3        ΜΠΑΛΙ (ΝΟΥΣΑ ΝΤΟΥΑ-ΟΥΜΠΟΥΝΤ)- ΕΞΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΙΤΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ - 10 ημ. 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 
Ημέρα 1η: Αθήνα - Μπαλί 
Πτήση για Μπαλί με ενδιάμεσο σταθμό.  
 
Ημέρα 2η: Μπαλί (Νούσα Ντούα) 
Στην περίπτωση που η ανταπόκριση είναι πάνω από 5 ώρες, σας προτείνουμε να 
ακολουθήσετε μία προαιρετική ξενάγηση της Σιγκαπούρης να γνωρίσετε από κοντά το 

Fountain of Wealth -ένα από τα μεγαλύτερα σιντριβάνια στον κόσμο- κήπους ορχιδέας, 
κήπους Άβαταρ, μυθικούς θαλάσσιους λέοντες, κινέζικη, ινδική & αραβική συνοικία, 

Κλαρκ Κη κ.ά. 
Άφιξη στο Μπαλί, παραλαβή αποσκευών και συνάντηση με τον τοπικό μας συνεργάτη, 
ο οποίος θα κρατάει ταμπέλα με τα ονόματά σας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο σας στην 
Νούσα Ντούα. 

 
Ημέρες 3η - 5η: Νούσα Ντούα 
Ελεύθερες ημέρες για ξεκούραση και θαλάσσιες δραστηριότητες. Μπορείτε να 

επισκεφθείτε την τουριστική πρωτεύουσα του νησιού, Κούτα, με τα άφθονα μπαράκια, τις 
τοπικές ταβέρνες (βαρούνγκ), τις πολυάριθμες αγορές σε είδη ρουχισμού και όχι μόνο, 
καθώς και την μεγάλη παραλία - πόλο έλξης για τους απανταχού σέρφερς. 
Ή κανονίστε μια οργανωμένη εξόρμηση στη βόρεια πλευρά του, με επίσκεψη στη λίμνη 
Μπράταν, γνωστή για τον πλωτό ναό Ulun Danu, αφιερωμένο στη θεά του νερού. 
Επιπλέον αγορές μπορείτε να κάνετε στην είσοδο της περιοχής σας στη Νούσα Ντούα, για 

να αγοράσετε σουβενίρ σε προνομιακές τιμές ή να επισκεφθείτε την υπέροχα 
διαμορφωμένη περιοχή Bali Collection (λίγο πιο κάτω από το ξενοδοχείο σας), γεμάτη 
καταστήματα, εστιατόρια και μπαρ. 
 
Ημέρα 6η: Νούσα Ντούα - Ούμπουντ 
Μετά το πρωινό σας και έχοντας μία ευχάριστη διαδρομή στο κέντρο του νησιού, θα 
μεταφερθείτε στο ενεργειακό κέντρο (κατά πολλούς) το ποιητικό Ούμπουντ. 
 



 
 

 
4      ΜΠΑΛΙ (ΝΟΥΣΑ ΝΤΟΥΑ-ΟΥΜΠΟΥΝΤ)- ΕΞΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΙΤΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ - 10 ημ 

Ημέρα 7η: Ούμπουντ - Δάσος Μαϊμούδων - Ορυζώνες - Ναός Ταμάν Αγιούν - Τάνα Λοτ 
Πρωινή αναχώρηση για μία ολοήμερη αγγλόφωνη εκδρομή, κατά τη διάρκεια της οποίας 
θα γνωρίσουμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού. Πρώτος σταθμός μας θα είναι 
το 27 στρεμμάτων δάσος με 340 πιθήκους, γνωστοί και ως Μακάκες με μακριά ουρά. 
Στη γαλήνια ατμόσφαιρα του δάσους πέραν των 4 ομάδων μαϊμούδων, θα βρείτε και 
δύο ναούς ο ένας εκ των οποίων στεγάζει και την «Αγία Πηγή». Επόμενος σταθμός είναι 
το κτηριακό συγκρότημα ναών που στεγάζει και την επίσημη κατοικία της Βασιλικής 
οικογένειας του Ούμπουντ. Εκεί θα σας δοθεί και χρόνος για να ανακαλύψετε τα μαγαζιά 
της περιοχής, γνωστά για τα είδη χειροτεχνίας τους. Ακολουθεί ένα από τα καλύτερα 
φωτογραφικά σποτς του νησιού για να βγάλετε τη δική σας φωτογραφία με φόντο τη 
ζούγκλα και τον λευκό ποταμό Αγιούνγκ. Θα συνεχίσουμε με τους διάσημους ορυζώνες 
Τεγαλαλάνγκ, όπου θα θαυμάσετε το υπέροχο τοπίο των λαξευμένων βουνών. 
Συνεχίζουμε με τον πολύ όμορφο ναό Ταμάν Αγιούν στο χωριό Mengwi και 
ολοκληρώνουμε βλέποντας το ηλιοβασίλεμα στον εντυπωσιακό ναό Τάνα Λοτ, ο οποίος 
είναι κτισμένος στην κορυφή ενός βράχου στον ωκεανό. Το τοπίο με τον ωκεανό να 
"χτυπάει" τον βράχο, τον ήλιο να παίρνει τη θέση του στο βάθος του ορίζοντα και τις 
αποχρώσεις του κόκκινου να γεμίζουν το σύμπαν, είναι ό,τι καλύτερο για τις 
φωτογραφίες σας! Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

Ημέρα 8η: Ούμπουντ 

Ξεκουραστείτε στο μαγευτικό τοπίο του Ούμπουντ και χαλαρώστε με ένα μασάζ σε 
κάποιο από τα πολυάριθμα spa της περιοχής. Προαιρετικά, μπορείτε να κάνετε βόλτα 
πάνω σε ελέφαντες και ράφτινγκ στον διάσημο λευκό ποταμό Αγιούνγκ, μία αξέχαστη 

εμπειρία. 
 
Ημέρα 9η: Ούμπουντ – Πτήση επιστροφής  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Ντενπασάρ και πτήση για Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό. 
 

Ημέρα 10η: Αθήνα 
Άφιξη στην Αθήνα. 



 

5        ΜΠΑΛΙ (ΝΟΥΣΑ ΝΤΟΥΑ-ΟΥΜΠΟΥΝΤ)- ΕΞΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΙΤΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ - 10 ημ. 

 
 

3ήμερο ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΟΓΚΙΑΚΑΡΤΑΣ 
 
 
Εμπλουτίστε το πρόγραμμά σας, κάνοντας δύο διανυκτερεύσεις στην κοντινή Γιογκιακάρτα με 
πτήση από και προς το Μπαλί, 2 διανυκτερεύσεις σε 5* ξενοδοχείο και 2 εκδρομές – 
αγγλόφωνες ξεναγήσεις. 

 
Ημέρα 1η: Μπαλί - Γιογκιακάρτα 
Άφιξη στο αεροδρόμιο του Μπαλί και ανταπόκριση πτήσης προς Γιογκγιακάρτα - τη 
"Φλωρεντία της ινδονησίας". Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 



 
 

 
6      ΜΠΑΛΙ (ΝΟΥΣΑ ΝΤΟΥΑ-ΟΥΜΠΟΥΝΤ)- ΕΞΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΙΤΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ - 10 ημ 

Ημέρα 2η: Γιογκιακάρτα, Ξενάγηση Μπορομπαντούρ - Μεντούτ - Πάουον - Γιογκιακάρτα 
Πρωινή περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε μεταξύ άλλων το 
Παλάτι του Σουλτάνου Κράτον, καθώς και το Κάστρο του Νερού. Στη συνέχεια αναχωρούμε για 
τον μεγαλύτερο βουδιστικό ναό του κόσμου, τον εκπληκτικό Μπορομπουντούρ με τα 504 
αγάλματα του Βούδα. Πρόκειται για μία συμπαγή μάζα, για την κατασκευή της οποίας 
χρειάστηκαν 700.000 κυβικά πέτρας. Η UNESCO ξόδεψε εκατομμύρια δολάρια για να τον 
αναστηλώσει και να τον συντηρήσει.  
Επόμενη στάση θα είναι το σημείο που θα μπορέσουμε να θαυμάσουμε το όρος Μεράπι (ένα 
από τα πιο δραστήρια ηφαίστεια της Ινδονησίας). Εδώ θα έχετε την δυνατότητα για μία 
περιπέτεια με οχήματα 4Χ4 για να απολαύσετε το όμορφο τοπίο και να τραβήξετε αξέχαστες 
φωτογραφίες.  
Ακολουθεί η επίσκεψη στο ναό Πραμπανάν, τον πιο όμορφο και μεγαλύτερο ινδουιστικό ναό 
της χώρας και δεύτερο μεγαλύτερο στη Νοτιαοανατολική Ασία. 
Τελευταίος σταθμός είναι ο ναός ljo, ένα συγκρότημα ναών σε ύψος 410 μέτρων πάνω από τη 
θάλασσα με θέα στους ορυζώνες και τα κοντινά χωριά. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. 
 

Ημέρα 3η: Γιογκιακάρτα – Νούσα Ντούα 
Πρωινή αναχώρηση, για το Μπαλί. 
 
 

 
ΤΙΜΕΣ 

 
ΕΣ 

 

Ξενοδοχεία 
Τελική 

τιμή 

Κόστος επιπλέον 
διανυκτέρευσης για 
όλη την οικογένεια 

4 νύχτες Νούσα Ντούα Merusaka Hotel 5* (σε Double 
Deluxe room, με πρωινό) 

1.290 € 
+ 35 € 

3 νύχτες Ούμπουντ Visesa Hotel 5* (σε Premier Suite, 
με πρωινό) 

+45 € 

Στην περίπτωση επιλογής άλλων ξενοδοχείων, 
θα υπάρχει η κάτωθι συνολική επιβάρυνση  

Διαφορά τιμής για διαμονή στο Ulu Segura suites 
Villas 5*, σε STD Junior Suite   

+ 50 € 

Διαφορά τιμής για διαμονή στο Nusa Dua Beach Hotel 
5* σε Deluxe room  

+ 90 € 

Διαφορά τιμής για διαμονή στο Sofitel Nusa Dua beach 
resort 5*, σε Luxury room   

+ 120 € 

Διαφορά τιμής για διαμονή σε Pool Villa στο Visesa 
Ubud 5* (στο σύνολο των νυχτών) 

+ 170 € 

Κόστος 3ήμερου πακέτου Γιογκιακάρτα με δύο 
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Artotel Suites Bianti 5*, 
με πρωινό, αεροπορικά εισιτήρια με Air Asia και 
ολοήμερη αγγλόφωνη ξενάγηση  

+ 260 € 

Τοπικοί δημοτικοί φόροι, πληρώνονται υποχρεωτικά από τους πελάτες μόνο κατά την είσοδο 
στα ξενοδοχεία.  
Στο πακέτο της Γιογκιακάρτα, έχει αφαιρεθεί το κόστος δύο διανυκτερεύσεων στη Νούσα 
Ντούα 



 

7        ΜΠΑΛΙ (ΝΟΥΣΑ ΝΤΟΥΑ-ΟΥΜΠΟΥΝΤ)- ΕΞΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΙΤΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ - 10 ημ. 

Το COSMORAMA σας προσφέρει: 

 
 Διεθνή αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση) μέσω ενδιάμεσου σταθμού σε ειδική εκπτωτική 

τιμή σε πτήσεις της Scoot / Singapore 

 Φόρους αεροδρομίων & επίναυλους καυσίμων 

 Μία (1) κύρια αποσκευή ανά άτομο 

 Μεταφορά από και προς το διεθνές αεροδρόμιο του Μπαλί 

 4 (τέσσερις) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Merusaka Hotel 5*, σε Double Deluxe room  

 3 (τρεις) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Visesa Ubud Hotel 5*, σε Premier Suite room 

 Εκδρομές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Φ.Π.Α. 

 Τοπικό αγγλόφωνο ξεναγό 

 Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες 

 
 

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 
 

× Κόστος εισόδων στις εκδρομές. Πληρώνεται μόνο τοπικά. Περίπου 15 δολάρια στην εκδρομή 

του Μπαλί και περίπου 20 δολάρια στην Γιογκιακάρτα. 

× Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα. 

× Τοπικοί δημοτικοί, φόροι υπηρεσιών & οικολογικοί φόροι, που πληρώνονται υποχρεωτικά 

από τους πελάτες μόνο κατά την είσοδο στα ξενοδοχεία. 

× Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση. 

× Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο. 

 
 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
 Το πρόγραμμα έχει κοστολογηθεί για 2 ενήλικες 

 Οι μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια έχουν υπολογιστεί ατομικά, ενώ οι επισκέψεις – 

εκδρομές, γίνονται ομαδικά με αγγλόφωνο με τοπικό ξεναγό. 

 Οι τιμές βασίζονται σε ειδικό ναύλο της Scoot. Σε περίπτωση που κατά τη ζήτηση κράτησης 

δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στον συγκεκριμένο ναύλο, θα υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση 

με τον αμέσως επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο.  

 Ο ναύλος περιλαμβάνει το κόστος αποσκευής, αλλά όχι φαγητό εντός πτήσεων 

(ενδεικτικό κόστος γεύματος ρύζι με κοτόπουλο ή κρέας = 8 €). 

 Το check in /check out στα ξενοδοχεία είναι μετά τις 14:00 μ.μ. 

 Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι. 

 Υπάρχει δυνατότητα πτήσης και κάθε Σάββατο, με μία νύχτα λιγότερη στο Μπαλί. 



 
 

 
8      ΜΠΑΛΙ (ΝΟΥΣΑ ΝΤΟΥΑ-ΟΥΜΠΟΥΝΤ)- ΕΞΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΙΤΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ - 10 ημ 

 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
 Απαραίτητο το διαβατήριό σας με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα εξόδου από τη 

χώρα προορισμού. 
 
 

 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

 
 
Να έχετε διαβάσει προσεκτικά το πρόγραμμα του ταξιδιού, να έχετε ενημερωθεί για τους 
γενικούς όρους τους οποίους θα βρείτε στο site μας www.cosmorama-travel.gr καθώς και στα 
έντυπά μας και να έχετε υπογράψει την Σύμβαση Συμμετοχής. 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

   

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN 

ALPHA BANK 101-00-2320-009478 GR42 0140 1010 1010 0232 0009 478 

NATIONAL BANK 080/471703-14 GR61 0110 0800 0000 0804 7170 314 

EUROBANK 0026.0012.32.0200537077 GR08 0260 0120 0003 2020 0537 077 

PIRAEUS BANK 5029-057435-719 GR28 0172 0290 0050 2905 7435 719 

 
  


