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Επίσημη γλώσσα:
Ινδονησιακή & Αγγλική

Πρωτεύουσα:
Ντενπασάρ

Θρησκεία:
Ινδουισμός

Νόμισμα:
Ρουπία (IDR)

Οδήγηση:
Αριστερά

Διαφορά ώρας:
από την Ελλάδα (+6)

4,2εκ
πληθυσμός

5,780τχμ
έκταση

29-32οC
όλο τον χρόνο
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DISCOVER MORE:

with the air l ine that f l ies to
more countries than any other

turkishairlines.com

INDONESIA
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Υπάρχει ο παράδεισος, και μετά υπάρχει το Μπαλί. Φωλιασμένο στο αρ-

χιπέλαγος της Ινδονησίας, το Μπαλί είναι γνωστό ως το νησί των Θεών. 

Τροπική βλάστηση και χιλιόμετρα ακτών, όπου η άμπωτη φέρνει στα 

πόδια σας κογχύλια βυθών παραμυθένιων. Σαν από χέρι Θεϊκό, παρατε-

ταγμένοι αμέτρητοι ορυζώνες και ναοί, άλλοι σιωπηλοί και άλλοι πολύ-

βουοι από τους πιστούς.

Ναι! Το Μπαλί δεν μοιάζει με κανέναν άλλο τόπο στο χάρτη. Ακροβατεί 

ανάμεσα στη γη και στον ουρανό, ανάμεσα στο καλό και στο κακό, ανά-

μεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα, ανάμεσα στη φτώχεια και τη 

χλιδή.

Το Μπαλί αποτελεί εδώ και δεκαετίες την πνευματική πύλη πολλών δυ-

τικών στην ανατολική κουλτούρα. Πολλοί επιλέγουν το νησί των Θεών 

για να γνωρίσουν από κοντά αυτά που περιέγραψαν οι πρώτοι επισκέ-

πτες, ως μοναδική πολιτισμική και πνευματική ταυτότητα, μία απόκρυ-

φη ενέργεια τόσο στο ντόπιο πληθυσμό όσο στην ίδια τη φύση. Έχουν 

γραφτεί πολλά άρθρα και βιβλία για τα πνευματικά κέντρα, τη βαθιά 

πίστη των ανθρώπων με καθημερινές προσφορές στα χιλιάδες καλά και 

κακά πνεύματα, τον κύκλο της ζωής – μία κοσμοθεωρία γεμάτη αγάπη 

και σοφία.

Το Μπαλί καλωσορίζει έναν επισκέπτη με δεκτικότητα και του επιτρέπει 

να εντρυφήσει στα μυστικά της πανάρχαιας ανιμιστικής τους ταυτότητας. 

Αυτό όμως είναι ένα από τα πολλά πρόσωπα του Μπαλί.

Μπαλί
Το νησί των Θεών
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Το νησί είναι ένας φυσικός παράδεισος με μεγάλη τροπική ποικιλομορ-

φία. Ο νότος είναι επίπεδος και περιέχει όλες τις γνωστές παραλίες του 

νησιού. Εδώ χτυπάει η καρδιά του σημερινού τουρισμού, των μεγάλων 

ξενοδοχειακών μονάδων και ιδιωτικών βιλλών, της νυχτερινής ζωής και 

των εστιατορίων, της τοπικής αγοράς και των σύγχρονων πολυκαταστη-

μάτων. Δίπλα στο διεθνές αεροδρόμιο του νησιού, οι παραλίες Κούτα, 

Σεμινιάκ, Λεγκιάν, Νούσα Ντούα, Σανούρ, Τζιμπαράν, προσφέρουν όλες 

τις βασικές τουριστικές υποδομές για έναν ταξιδιώτη. Η εικόνα αλλάζει 

καθώς κατευθυνόμαστε στα κεντρικά υψίπεδα του νησιού, γύρω από την 

πολιτιστική πρωτεύουσα του νησιού, το χωριό Ούμπουντ. Φωλιασμένο 

ανάμεσα στους καταπράσινους λόφους και τις υπέροχες αναβαθμίδες 

των ορυζώνων, η περιοχή αποτελεί την τέλεια βάση για πνευματική 

χαλάρωση και ανάταση. Εδώ βρήκαν καταφύγιο οι γνωστοί ντόπιοι και 

ξένοι καλλιτέχνες και εδώ χτυπάει η καρδιά της αυθεντικότητας του 

νησιού. 

Το Ούμπουντ, λόγω της γεωγραφικής του θέσης, αποτελεί ιδανική 

βάση για ημερήσιες δραστηριότητες. Κατάβαση του ποταμού Αγιούνγκ, 

επίσκεψη ενός βοτανικού κήπου με τοπικά μπαχάρια, επαφή και βόλτα 

με ελέφαντες, σαφάρι στην τροπική βλάστηση, επίσκεψη ινδουιστικών 

ναών μοναδικής αρχιτεκτονικής αξίας, ανάβαση ηφαιστείων, γνωριμία με 

την τέχνη των μπατίκ, υπηρεσίες σπα και πολλά άλλα. Ο κατάλογος είναι 

μακρύς και μπορεί να γεμίσει τις ημέρες σας με δράση και γνώση.

Ότι και να επιλέξετε, θα σας συνεπάρει στο μοναδικό πλαίσιο της Μπα-

λινέζικης κουλτούρας. Όσοι έρχονται για πρώτη φορά ξέρουν ότι θα 

ξαναγυρίσουν. Παραμένει μυστήριο ότι όσο βρίσκεστε εκεί δεν το συνει-

δητοποιείτε ακριβώς. Όταν το εγκαταλείψετε και πάρετε το δρόμο για το 

σπίτι, τότε καταλαβαίνεται ότι κάτι σας συνέβη. Κάτι περισσότερο από 

ένα ταξίδι σ’ έναν εξωτικό προορισμό…
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01 Στα υψίπεδα του Ούμπουντ (ορυζώνες & μαϊμούδες)
Απολαύστε την ανεπανάληπτη ενδοχώρα του Μπαλί, με επίσκεψη 
τοπικών ναών και αγορών, το ιερό δάσος των μαϊμούδων, και  
φυσικά τους υπέροχους ορυζώνες-αναβαθμίδες Τεγκαλαλάνγκ.

02 Ναοί του Μπαλί
Ο εμβληματικός ναός Τάνα Λοτ, χτισμένος πάνω σε βράχο μέσα 
στον Ινδικό ωκεανό της δυτικής ακτής, αποτελεί και το σύμβολο 
του Μπαλί. Πούρα Μπεσακίχ, ο μεγαλύτερος Ινδουιστικός ναός του 
Μπαλί, με την εκπληκτική πανοραμική θέα της ανατολικής ακτής, 
στη σκιά του όρους Αγκούνγκ, του υψηλότερου βουνού του νησιού. 
Ο ναός Ουλούν Ντανού, χτισμένος δίπλα στην ατμοσφαιρική λίμνη 
Μπερατάν, μια τοποθεσία ανεπανάληπτη, καθώς γύρω της βρίσκο-
νται τέσσερα βουνά, δημιουργώντας μία εκπληκτική ατμόσφαιρα 
και εικόνα. Ο ναός Ουλουβάτου, στο νοτιοδυτικότερο σημείο του 
Μπαλί, «κρέμεται» πάνω από τον Ωκεανό, δίπλα στο πολιτιστικό 
πάρκο Γκαρούντα Βίσνου Κενσάνα (GWK).

03 White Water Rafting
Ο τοπικός μύθος αναφέρει ότι ο ποταμός Αγιούνγκ φιλοξενεί κοι-
μώμενο δράκο. Η διαδρομή είναι μαγευτική, καθώς θα περάσετε 
μέσα από κατάφυτο φαράγγι, με μακρόβια φυτά και υπέροχους 
καταρράκτες. Καλωσορίσατε στην κορυφαία δραστηριότητα αδρε-
ναλίνης του νησιού!

04 Θεματικά πάρκα στο Μπαλί
Waterbom Park, Bali Marine Safari Park, Bali Zoo, Bird Park.

05 Bali Sea Walker
Μοναδική εμπειρία για όσους ονειρεύεστε να γνωρίσετε από κοντά 
το υποθαλάσσιο βυθό μέσα από ένα σκάφανδρο. Απολαύστε τα 
πολύχρωμα κοράλλια και τα τροπικά ψάρια του   
Ινδικού Ωκεανού.

Top 10
δραστηριότητες στο Μπαλί

1

3
4

5

2
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06 Πάρκο Ελεφάντων
Το πάρκο ελεφάντων στο Τάρο αποτελεί μοναδική εμπειρία για να έρ-
θετε σε επαφή με αυτά τα εξαιρετικά πλάσματα μέσα σε ένα εκπληκτικό 
τροπικό περιβάλλον. Θα μάθετε πολλά για τις συνήθειές τους από τους 
τοπικούς ξεναγούς και το ειδικό μουσείο. Θα τα αγγίξετε, θα τα ταΐσετε 
και θα κάνετε βόλτα 30 λεπτών. Έχει βραβευτεί ως το καλύτερο πάρκο 

ελεφάντων στον κόσμο.

07 Πλωτό πάρκο Δελφινιών
Μοναδική εμπειρία για όσους επιθυμείτε να γνωρίσετε από κοντά το 
υπέροχο θηλαστικό. Το θαλάσσιο πάρκο βρίσκεται σε πλωτή εξέδρα 
10 λεπτά μέσα στον ανοιχτό ωκεανό με το ταχύπλοο και προσφέρει 
35 λεπτά αξέχαστης συνεδρίας με έμπειρους εκπαιδευτές. Θα εντυπω-
σιαστείτε από την εξυπνάδα, τη φυσική δύναμη και την ευγένειά των 
δελφινιών. Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά προγράμματα από τα οποία 
μπορείτε να επιλέξετε, ενημερωθείτε σχετικά από τον ταξιδιωτικό μας 

σύμβουλο.

08 Πεζοπορία στο ηφαίστειο στο Μπατούρ
Είτε επιλέξετε την ανατολή ή το ηλιοβασίλεμα, αποτελεί την ιδανική εκ-
δρομή για τους λάτρεις της φύσης. Ανεβείτε μέχρι τα 1.717 μέτρα μετά 
από μία συγκλονιστική πεζοπορία, διάρκειας 2,5 ωρών και μαγευτείτε 
από τη μοναδική θέα από την κορυφή του επιβλητικού ενεργού ηφαι-
στείου Μπατούρ. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής θα περάσετε και από 
φυτεία καφέ για να δοκιμάσετε το διάσημο και ακριβότερο καφέ του 

κόσμου, τον καφέ Luwak.

09 Κρουαζιέρα στο Λεμπόνγκαν & Νούσα Πενίδα
1 ώρα μακριά από την νοτιοανατολική ακτή του Μπαλί, βρίσκονται τα 
δύα υπέροχα εξωτικά νησιά, όπου θα έχετε χρόνο να κάνετε snorkeling 
πάνω από τον κοραλλιογενή ύφαλο, να γυρίσετε σε τοπικά χωριά και να 

χαλαρώσετε στις μαγευτικές παραλίες τους 

10 Tailor Made & Exclusive Εμπειρίες
Με την τοπική μας ομάδα, μπορούμε να σας οργανώσουμε οποιαδή-
ποτε είδους πριβέ εμπειρία, όπως τελετή παραδοσιακού Μπαλινέζικου 
γάμου, ιδιωτική φωτογράφιση στα κορυφαία αξιοθέατα του νησιού, 
μαθήματα μαγειρικής, συνεδρίες διαλογισμού και γιόγκα, καταδυτικά 
σαφάρι, πρόγραμμα ευεξίας και Μπαλινέζικο μασάζ.

6

9

10

8

7
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Με ποιους άλλους   
προορισμούς μπορούμε  
να συνδυάσουμε   
το Μπαλί;

01 Το Μπαλί προσφέρεται για πολυήμερες αποδρά-
σεις σε εξωτικά κοραλλιογενή νησιά, εφόσον χρειάζεστε 
χρόνο για ξεκούραση σε τροπικές παραλίες και εξερεύ-
νηση βυθού. Επιλέξτε κάποιο από τα τρία νησάκια Γκίλι, 
το νησί Λεμπόνγκαν ή το μεγάλο γειτονικό νησί Λόμποκ.

02 Το Μπαλί συνδυάζεται με διαμονή σε κοσμοπολίτι-
κες πόλεις της Ν.Α. Ασίας ή της Μέσης Ανατολής, όπως 
τη Σιγκαπούρη, τη Μπανγκόκ, την Κουάλα Λουμπούρ, το 
Χονγκ Κονγκ, το Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι, τη Ντό-
χα. Έτσι μπορείτε να απολαύσετε μερικές ημέρες στις 
μεγαλουπόλεις απολαμβάνοντας αξιοθέατα, θεματικά 
πάρκα, τοπικές αγορές, μουσεία, εστιατόρια και ξέφρε-
νες νύχτες, και μερικές ημέρες πνευματικής ανάτασης 
και χαλάρωσης στο ενεργειακό Μπαλί.

03 Για εσάς που αναζητάτε περισσότερη δράση, 
επαφή με πολιτισμό και φύση, έθιμα και άγρια πανίδα, 
ο αρχαιολογικός πλούτος της Τζογκτζακάρτα, τα νησιά 
Κόμοντο, ο φυσικός παράδεισος του Βόρνεο και της 
Σουμάτρας αποτελούν ιδανικές λύσεις.
Σας παρουσιάζουμε τους καλύτερους συνδυασμούς για 
να απολαύσετε ένα αληθινό ταξίδι που ξυπνά όλες τις 
αισθήσεις.

Σας παρουσιάζουμε τους καλύτερους συνδυασμούς για 
να απολαύσετε ένα αληθινό ταξίδι που ξυπνά όλες τις 
αισθήσεις.
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Τζογκτζακάρτα & Μπαλί
Δυτικά του Μπαλί βρίσκεται το νησί της Γιάβα, το πολυπληθέστερο 
νησί του κόσμου. Η πόλης της Τζογκτζακάρτα αποτελεί ζωντανό πα-
ράδειγμα της τοπικής κληρονομιάς, την πολιτιστική ψυχή της χώρας, 
με υπέροχα αποικιακά κτίρια, παραδοσιακή τέχνη, μουσική και χορό. Η 
Ινδονησία διαθέτει εξαιρετικά πολιτιστικά αξιοθέατα, αλλά το κορυφαίο 
από αυτά είναι αναμφίβολα το κολοσσιαίο Βουδιστικό μνημείο   
Μπορομπουντούρ 

Αποτελεί το καλύτερο αρχαιολογικό θησαυρό της Ασίας, μαζί με 
τους ναούς Ανγκόρ Βατ της Καμπότζης και τους ναούς Μπαγκάν του 
Μυανμάρ. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται και ο μεγαλύτερος Ινδου-
ιστικός ναός της Γιάβα, ο Πραμαμπανάν, απαραίτητη στάση σε έναν 
πολιτιστικό γύρο της Ινδονησίας. Εξαιρετική εμπειρία αποτελεί και η 
πεζοπορία στο ενεργό ηφαίστειο Μεράπι, «το βουνό της φωτιάς», με 
γνωριμία της τοπικής πανίδας και χλωρίδας, διασχίζοντας υπέροχα 
χωριά της ενδοχώρας.

Προσφέρουμε 3ήμερη & 4ήμερη παραμονή με ημερήσιες εξορμήσεις 
που θα σας εντυπωσιάσουν.

Μπαλί & Δράκοι του Κόμοντο
Γνωστός ως βιότοπος της γιγάντιας σαύρας ή Δράκου του 
Κόμοντο, το νησί αποτελεί Εθνικό Πάρκο και τόπο παγκόσμιας 
κληρονομιάς της Ουνέσκο. Φημίζεται για το φυσικό του   
κάλλος, το οποίο χαρακτηρίζεται από σμαραγδένιες έως 
ηφαιστειογενείς κόκκινες αποχρώσεις. Ανατολικά του Κόμοντο 
βρίσκεται το νησί Φλόρες απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς και 
μαγευτικών ακτών.. 

Ιδανικός τρόπος να εξερευνήσετε την περιοχή είναι με ημερή-
σια ή πολυήμερη κρουαζιέρα σε μία αυθεντική περιπέτεια για 
να δείτε φαράγγια, τυρκουάζ λίμνες, δελφίνια, δράκους και  
πολύχρωμους κορραλιογενείς υφάλους με εξωτικά ψάρια.
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Μπαλί & νησιά Γκίλι
Τι σας φέρνει στα νησιά Γκίλι? Ψάχνετε για πάρτυ και συναρπαστικές 
καταδύσεις? Αναζητάτε να απομακρυνθείτε από τα πλήθη? Ή ίσως  
οργανώνετε ένα αξέχαστο ταξίδι για δυο σε ρομαντικό καταφύγιο?

Και τα τρία νησάκια, όλα με ξεχωριστό χαρακτήρα, βρίσκονται απέ-
ναντι από τη βορειοδυτική ακτή του Λόμποκ και μόλις 1,5 ώρα με το 
ταχύπλοο από το ανατολικό Μπαλί, και αντιπροσωπεύουν τη γνωστή 
εικόνα ενός εξωτικού παράδεισου με την κατάλευκη αμμουδιά και τους 
κοκκοφοίνικες. 

Το Γκίλι Τραβανγκάν είναι το μεγαλύτερο, το πιο ζωντανό και αναπτυγ-
μένο από τα τρία νησιά. Μπορείς να περπατήσεις τον πλήρη κύκλο του 
νησιού σε περίπου δύο ώρες. Το μικρότερο και το πιο ήσυχο είναι το 
Γκίλι Μένο, με τις πιο όμορφες παραλίες, κατάλευκες με διάσπαρτη 
τροπική βλάστηση και υπέροχα κρυστάλλινα νερά. Το Γκίλι Έρ αποτελεί 
μείγμα των άλλων δύο νησιών. Ενώ διαθέτει παρόμοιες υπηρεσίες με 
το Τραβανγκάν, με σχετικά μεγάλο αριθμό εστιατορίων και καταδυτικών 
κέντρων, είναι συνάμα ήσυχο και ρομαντικό, όπως το Μένο.

Μπαλί & Λόμποκ
Ανατολικά του Μπαλί, το Λόμποκ αποτελεί έναν επίγειο   
παράδεισο που προσφέρεται για αξέχαστες διακοπές. 

Αν και λιγότερο ανεπτυγμένο, το Λόμποκ δεν έχει τίποτε να 
ζηλέψει την ομορφιά του Μπαλί. Παραλίες με λευκή και μαύρη 
άμμο, αρχαίοι ναοί, το μεγάλο ηφαίστειο Ριντζανί, γραφικά πα-
ραδοσιακά χωριά και ποικίλες φυσικές ομορφιές συνθέτουν το 
μαγευτικό τοπίο. Σε συνδυασμό με τα πανέμορφα κοραλλιογε-
νή νησιά Γκίλι, ιδανικά για θαλάσσια παρατήρηση και καταδύ-
σεις, το Λόμποκ δεν αφήνει ασυγκίνητο κανέναν επισκέπτη του. 

Πρωτεύουσα του νησιού είναι το Ματαράμ, το οποίο θα σας 
εκπλήξει με τα αξιοθέατά του και τις τοπικές υπαίθριες αγορές. 
Στο Σενγκίγκι με τις πανέμορφες λευκές παραλίες θα δείτε τα 
πιο πολυτελή ξενοδοχεία του νησιού, ενώ στο Ραμπιτάν και στο 
Σάντε θα συναντήσετε τη φυλή των Σάσακ, γνωστή και ως  
Αβορίγινοι του Λόμποκ, η οποία ακόμη και σήμερα ακολουθεί 
τον παραδοσιακό, λιτό τρόπο ζωής των προγόνων της.
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Μπαλί & Σιγκαπούρη
Ναοί, Ζούγκλα & Θεματικά πάρκα

Ένας μοναδικός συνδυασμός δύο κορυφαίων  
ταξιδιωτικών προορισμών της Νοτιοανατολικής Ασίας. 

Ιδανική μίξη αστικού κέντρου, αρχαιολογικών  
θησαυρών, εξωτικών παραλιών και της ανεπανάληπτης 
φύσης του Ούμπουντ! 

Τέλειος καλοκαιρινός συνδυασμός για ζευγάρια, παρέες 
και οικογένειες.

Διάρκεια
12 ημέρες
09 διανυκτερεύσεις

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΩ ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

• Επίσκεψη στα Universal Studios στο 
νησί Σεντόσα

• Νυχτερινό σαφάρι στο ζωολογικό πάρκο

• Περιήγηση του βοτανικού κήπου με 
πανέμορφες ορχιδέες

• Υπερθέαμα Spectre μπροστά στο επι-
βλητικό Marina bay Sands

• Αγορές στα πολυκαταστήματα της 
Orchard road και υπαίθριες αγορές της 
Chinatown
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Μπαλί & Μπανγκόκ
Θεοί & Βούδες

Μπαλί & Ντουμπάι
Ορυζώνες και Αμμόλοφοι

Διάρκεια
12 ημέρες
09 διανυκτερεύσεις

Διάρκεια
12 ημέρες
09 διανυκτερεύσεις

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΩ ΣΤΗ ΜΠΑΝΓΚΟΚ

• Ναός του Σμαραγδένιου Βούδα και ο Ναός της 
Αυγής

• Βόλτα στα κανάλια του ποταμού Τσάο Πράγια

• Περιήγηση του αρχαιολογικού χώρου Αγιούταγια

• Παζάρια στην πλωτή αγορά Νταμνόεν Σάντουακ

• Κοκτέιλ στο Lebua sky view bar

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΩ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ

• Ανάβαση στον υψηλότερο ουρανοξύστη του κό-
σμου, το Burj Khalifa

• Σαφάρι στην έρημο με 4x4 και βεδουίνικο γεύμα

• Ημερήσια εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι

• Κρουαζιέρα στη Μαρίνα και το The Palm

•  Βόλτα με πλοιάρια στο Madinat Jumeirah
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Έχετε περισσότερες ημέρες;

Top προτάσεις
για 15 ήμερα πακέτα

Μαλδίβες

Καμπότζη Μαλαισία 

Ταϋλάνδη 

Μαλδίβες  
     Σιγκαπούρη & 

Μπαλί

 Σιεμ Ριπ   
        Σιγκαπούρη 

& Μπαλί

Βόρνεο   
Κουάλα Λομπούρ
& Μπαλί

Μπαλί   
Μπανγκόκ 
& Πούκετ
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Πνευματικότητα 
 & ανάταση ψυχής
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Η μεγάλη ανάπτυξη του τουρισμού τα τελευταία 20 χρόνια στο Μπαλί, δεν 
έχει επηρεάσει τη βαθιά πνευματικότητα και τα φυσικά της θέλγητρα. Ακό-
μη και σήμερα υπάρχουν πολλά ειδυλλιακά σημεία ανέπαφα από τα πλήθη. 
Και όλη αυτή η ποικιλόμορφη μεγαλοπρέπεια είναι συγκεντρωμένη σε ένα 
μικρό νησί, με έκταση 2/3 του μεγέθους της Κρήτης.

Όσοι φτάνουν για πρώτη φορά στο Μπαλί δικαιούνται να είναι μπερδεμένοι 
για το τι να περιμένουν. Οι εικόνες από τις περισσότερες ταξιδιωτικές μπρο-
σούρες και τα έργα του Χόλυγουντ αντιτίθεται με τις φήμες ότι το νησί είναι 
γεμάτο από τουρίστες και τραγικά υπεραναπτυγμένο στα μεγάλα τουριστικά 
κέντρα και θέρετρα

Ποια είναι λοιπόν η αλήθεια? Είναι το Μπαλί αυτό που περιμένεις? Διάβασε 
παρακάτω για τις σημαντικότερες περιοχές του νησιού και ανακάλυψε 
μόνος σου το κομμάτι του παραδείσου στο «Νησί των Θεών».

Κούτα, Λεγκιάν και Σεμινιάκ
Η Σεμινιάκ παραμένει η επιτομή της επιτήδευσης και πολυτέλειας, η Κούτα παίζει το άγριο παιδί και η Λεγκιάν βρίσκεται κάπου 
ενδιάμεσα. Η ακτή των 12 χλμ στο νοτιοδυτικό Μπαλί προσφέρει εξαιρετικές επιλογές για αγορές, μυριάδες επιλογές για δια-
μονή, εστιατόρια πολυτελείας και αυθεντικά warungs, παραθαλλάσια μπαρ, νυχτερινά κλαμπ και κέντρα σπα. Βασικές εμπειρίες 
που δεν πρέπει να χάσετε εδώ περιλαμβάνουν κοκτέιλ ηλιοβασιλέματος στο Potato Head Beach Club ή το lounge bar Ku De 
Ta, άραγμα στην παραλία της Κούτα ανάμεσα στην πολυκοσμία που διασκεδάζει, παίζει παιχνίδια, πετάει χαρταετούς και τέλος 
μία μέρα αφιερωμένη σε ψώνια και φαγητό στο Jalan Laksmana, περιοχή γνωστή και ως Oberoi, Eat Street ή Jalan Kayu Aya. 
Δύσκολα θα συναντήσετε ταξιδιώτη στο Μπαλί, που να μην περπάτησε και μυήθηκε στη ζωντανή αυτή περιοχή

Νούσα Ντούα, Ουλουβάτου και κόλπος Τζιμπαράν
Το νοτιότερο κομμάτι του νησιού σε σχήμα γροθιάς, διαθέτει πολλά τουριστικά κέντρα, που προσφέρουν τις δικές τους εκδοχές 
για μία ονειρεμένη μέρα στην παραλία. Η χερσόνησος Μπούκιτ προσφέρει εξαιρετικά σημεία για σερφ, αλλά και κρυστάλλινα 
νερά στην Dreamland και την Padang Padang. Εάν έχετε ψάξει εικόνες της περιοχής, μάλλον θα αναγνωρίσετε ένα από τα κορυ-
φαία αξιοθέατα, το Rock Bar του ξενοδοχείου Ayana Resort, με πανοραμική θέα του κόλπου Τζιμπαράν, νότια του αεροδρομίου 
του Μπαλί. Οι επισκέπτες καταφτάνουν εδώ κυρίως αργά το απόγευμα για να δοκιμάσουν θαλασσινό φαγητό στις δεκάδες αστα-
κοταβέρνες πάνω στην παραλία. Στη Νούσα Ντούα, το πιο διαφημισμένο θέρετρο του Μπαλί, θα βρείτε παραθαλάσσια πολυτελή 
θέρετρα, γήπεδα γκολφ και πολλές επιλογές φαγητού, αγορών και διασκέδασης.

Ποιες περιοχές να επισκεφθείτε 
και γιατί 



Ούμπουντ και κεντρικό Μπαλί
Επίγειος παράδεισος για όσους αναζητούν κάτι εναλλακτικό, πνευματικό και 
καλλιτεχνικό. Το Ούμπουντ είναι το μέρος όπου βρίσκεται η πολιτιστική καρ-
διά του νησιού. Εδώ μπορείτε να περιηγηθείτε στην κεντρική αγορά και τους 
δρόμους γεμάτους με γκαλερί, καφέ, μαγαζιά, εστιατόρια και κέντρα αναζωογό-
νησης. Γύρω από το Ούμπουντ υπάρχουν μερικά από τα καλύτερα ξενοδοχεία 
παγκοσμίως. Μαγευτικοί ορυζώνες, συναρπαστικές αναβαθμίδες του Μουντούκ, 
πολύβουοι ποταμοί, πεδιάδες γύρω από το όρος Μπατουκάρου, ατμοσφαιρικοί 
ναοί στο Μπεντούγκουλ, το ιερό δάσος των μαϊμούδων. Μαγευτικές εικόνες αλά 
καρτποστάλ θα σας συναρπάσουν. Εδώ μπορείτε να κάνετε πλήθος δραστηρι-
οτήτων, όπως την κατάβαση ποταμού, βόλτα με ελέφαντες, σαφάρι 4×4 στους 
ορυζώνες, πεζοπορία και ανάβαση σε ηφαίστειο, μπάνιο σε καταρράκτες, γνωρι-
μία με το συναρπαστικό κόσμο των μπαχαριών και βοτάνων..

Σανούρ και Ανατολικό Μπαλί
Στις ανατολικές ακτές βρίσκουμε τα καλύτερα σημεία καταδύσεων στο νησί, 
όπως το Άμεντ και την Καντιντάσα, το υψηλότερο σημείο του Μπαλί του όρους 
Αγκούνγκ, αλλά και το μεγαλύτερο Ινδουιστικό ναό, το Μπεσακίχ. Βρείτε χρόνο 
να δείτε το πλωτό παλάτι Puri Taman Ujung και αναζητήστε το ψαροχώρι Άμεντ, 
που φιλοξενεί τον κήπο της Aiona, υπέροχες βίλλες και εστιατόρια κάτω από τον 
Ινδονησιακό ήλιο. Η Σανούρ αποτελεί ακόμη μία εναλλακτική λύση για παρά-
κτια διαμονή. Εδώ μπορείτε να βρείτε πολλά ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών, 
εστιατόρια και σχολές εκμάθησης του kite surfing.

Βόρειο και Δυτικό Μπαλί 
Στο βόρειο Μπαλί οι μέρες ξεκινούν με εκδρομές παρατήρησης δελφινιών από 
την παραλία Λοβίνα με παραδοσιακά κανό και συνεχίζουν ανέμελα με ώρες 
χαλάρωσης και μπάνιου στους καταρράκτες Sekumpul, Gitgit και Sambangan. 
Να είστε έτοιμοι να ανεβείτε αρκετές σκάλες, αλλά όπως συνήθως συμβαίνει 
όσες περισσότερες σκάλες υπάρχουν, τόσο λιγότερους επισκέπτες θα βρείτε. Για 
μία γρήγορη ματιά στο παρελθόν του Μπαλί, κάντε στάση στην πόλη Singaraja, 
η οποία υπήρξε το διοικητικό κέντρο του νησιού, κατά τη διάρκεια αποικιακής 
διακυβέρνησης των Ολλανδών, και το κύριο λιμάνι άφιξης πριν αναπτυχθεί και 
παραλάβει τα ηνία ο Νότος. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες βλέπουν το Δυτικό Μπα-
λί απλά ως την πύλη εξόδου στο γειτονικό νησί Ιάβα. Μερικοί μόνο επισκέπτο-
νται το εθνικό πάρκο, το οποίο φιλοξενεί άγρια ελάφια, υπέροχες απομονωμένες 
παραλίες και μοναδικές τοπικές γεύσεις, όπως το ayam betutu. Εδώ βρίσκεται 
το νησί Μενγιανγκάν, που προσφέρει εξαιρετικές καταδύσεις σε μαγευτικό κο-
ραλλιογενή ύφαλο και κρυστάλλινα νερά γεμάτα υποθαλάσσια ζωή. Οι λιγοστοί 
ακόμη επισκέπτες κάνουν τη συνολική εμπειρία εδώ ακόμη πιο συναρπαστική. 
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Η μαγεία του Ayodya Resort υπερβαίνει 
κάθε προσδοκία. Το θέρετρο αναμιγνύει 
τέλεια τη φιλοξενία και τη γοητεία της Μπα-
λινέζικης κουλτούρας, μαζί με τα υψηλά 
στάνταρ των προσφερόμενων υπηρεσιών. 
Εδώ θα λάβετε γεναιόδωρη δόση της παρα-
δοσιακής ατμόσφαιρας και της ιδιαιτερότη-
τας του «Νησιού των Θεών». Αποτελεί την 
τέλεια συνταγή για μια άνετη και πολυτελή 
διαμονή με φόντο τους τροπικούς κήπους 
και τον Ινδικό ωκεανό.

HIGHLIGHTS

• 20 λεπτά οδικώς από το αεροδρόμιο & 
κοντά σε πολλά βασικά αξιοθέατα
• 300 μέτρα υπέροχης αμμουδιάς στην 
παραλία Nusa Dua
• Παραδοσιακή Μπαλινέζικη αρχιτεκτονική 
 βασισμένη στο έπος Ramayana
• Μεγάλη επιλογή εστίασης, ψυχαγωγίας 
και  διαμονής
• Στιγμές αναζωογόννησης στο χώρο του 
 Mandara Spa

AYODYA RESORT
A Kingdom of hospitality



21

Απολαύστε την τροπική ομορφιά του Melia 
Bali, ένα υπέροχο εξωτικό καταφύγιο, το 
οποίο θα σας κερδίσει με τη ζεστασιά και 
την πολυτέλεια των υπηρεσιών του. Χτισμέ-
νο στην ακτή της Nusa Dua, του σημαντικό-
τερου παραθαλάσσιου θέρετρου, αποτελεί 
εγγύηση για ονειρικές διακοπές. Πλούσιοι 
τροπικοί κήποι, κράμα σύγχρονης και παρα-
δοσιακής αρχιτεκτονικής και διακόσμησης 
εκφράζουν την πεμπτουσία του Μπαλί.

HIGHLIGHTS

• Παραθαλλάσιο ξενοδοχείο 20 λεπτά οδι-
κώς από το αεροδρόμιο 
• Δίπλα στο εμπορικό κέντρο Bali Collection
• 5 εστιατόρια, 3 μπαρ και coffee shop με 
εξαιρετικό πακέτο All Inclusive
• Μπαλινέζικο μασάζ και θεραπείες στο YHI 
Spa
• Επιλογή από θεματικά και πολιτιστικά   
προγράμματα

MELIA BALI
Exotic beauty
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Ικανοποιήστε τις υψηλές σας προσδοκίες 
στο Sofitel Bali Nusa Dua, που αποτελεί μία 
υπέροχη μίξη της Γαλλικής κομψότητας και 
της Μπαλινέζικης παράδοσης. Το πολυ-
τελές ξενοδοχείο προσφέρει πανέμορφες 
πισίνες και τροπικούς κήπους μπροστά στην 
άψογη λευκή αμμουδιά του Ινδικού ωκεα-
νού. Τα ζεστά χαμόγελα του προσωπικού 
και η προσήλωση στη λεπτομέρεια εξασφα-
λίζουν μια ανεπανάληπτη εμπειρία ανάτα-
σης και πολυτέλειας.

HIGHLIGHTS

• 30 λεπτά οδικώς από το αεροδρόμιο & 
κοντά σε πολλά βασικά αξιοθέατα
• Υπέροχα σχεδιασμένα δωμάτια και πισίνες
• Εξαιρετική παραλία για χαλάρωση, μπάνιο 
και διασκέδαση
• 3 εστιατόρια και 2 μπαρ με θεματικές 
βραδιές 
• SoSpa, χώρος πνευματικής και σωματικής 
ανάτασης 

SOFITEL    
NUSA DUA RESORT
Your pleasure is ours
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Ευλογημένο με ανεπανάληπτο τροπικό 
τοπίο, το πολυτελές Royal Pita Maha είναι 
σχεδιασμένο για να εξυμνεί την παράδοση, 
την τέχνη και την κουλτούρα του Μπαλί. 
Το θέρετρο προσφέρει πλήθος ιδιωτικών 
βιλλών και κοινόχρηστων χώρων με πα-
νοραμική θέα την αιώνια φυσική ομορφιά 
της κοιλάδας του ποταμού Ayung. Αποτελεί 
καταφύγιο για ταξιδιώτες που αναζητούν 
να επαναφορτίσουν το σώμα, το μυαλό και 
το πνεύμα στον πνευματικό παράδεισο του 
Ubud.

HIGHLIGHTS

• Υπέροχες deluxe βίλλες 300+τμ όλες με  
ιδιωτική πισίνα και υπηρεσία μπάτλερ 
• Γαστρονιμική πανδαισία με οργανικές και 
fusion γεύσεις
• Τέλειο ορμητήριο για εκδρομές φύσης,  
πολιτισμού και άγριας ζωής
• Δωρεάν μεταφορά προς το χωριό Ubud
• Στιγμές αναζωογόννησης στο χώρο του  
Royal Kirana Spa

THE ROYAL   
PITA MAHA RESORT
Luxury in style
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Το ξενοδοχείο Nusa Dua Beach Hotel & Spa βρί-
σκεται στη νότια χερσόνησο του Μπαλί μόλις 15 
λεπτά μακριά από το διεθνές αεροδρόμιο και έχει 
φιλοξενήσει βασιλιάδες και βασίλισσες, προέ-
δρους και διάσημα πρόσωπα. Το κάθε δωμάτιο 
είναι διακοσμημένο με αυθεντικά Μπαλινέζικα 
έπιπλα, προσφέρει μαγευτική θέα των εξωτικών 
κήπων ή του Ινδικού ωκεανού, 3 εξωτερικές πισί-
νες και άμεση πρόσβαση σε παραλία. Το θέρετρο 
είναι χτισμένο κατά πρότυπο ενός Μπαλινέζικου 
παλατιού με πλήρεις υπηρεσίες σπα, 5 εστιατόρια 
και 4 μπαρ, ενώ παρέχει θεματικές βραδιές και 
πολλά είδη ψυχαγωγίας.

NUSA DUA 
BEACH HOTEL & SPA 

Φωλιασμένο στην άκρη λόφου με πανοραμική θέα 
την κορυφογραμμή Tjampuhan και το πανέμορφο 
ποταμό Oos, το Pita Maha Resort & Spa είναι ένα 
πραγματικό αρχιτεκτονικό κόσμημα, που περικλείει 
24 πριβέ βίλλες, σχεδιασμένες σε στυλ παραδο-
σιακού Μπαλινέζικου χωριού. Χτισμένο μόλις 5 
λεπτά από το κέντρο του χωριού Ubud, αποτελεί 
καταφύγιο ηρεμίας βασισμένο στην τοπική πα-
ράδοση. Πήρε το όνομά του από το καλλιτεχνικό 
κίνημα, που ενθάρυνε το δημιουργικό ταλέντο της 
δεκαετίας του ‘30. Σεβόμενο πάντα την καλλιτε-
χνική και ιστορική του κληρονομιά, το μπουτίκ 
ξενοδοχείο θα ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό 
επισκέπτη.

PITA MAHA 
RESORT & SPA
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SADARA 
BOUTIQUE BEACH RESORT

SOL 
BEACH HOUSE BENOA

RAMADA ENCORE 
SEMINYAK

ANANTARA  
ULUWATU

ANANTARA 
SEMINYAK

ALILA VILLAS 
ULUWATU
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ALILA MANGGIS
CANDIDASA

MÖVENPICK 
RESORT & SPA JIMBARAN

PLATARAN 
MENJANGAN

FOUR SEASONS 
AT SAYAN UBUD

DESA VISESA 
UBUD

STHALA HOTEL
UBUD
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12 xρήσιμες
ταξιδιωτικές 
συμβουλές

Επιλέξτε τα μέρος διαμονής προσεχτικά

Είναι σημαντικό να αφιερώσετε χρό-
νο στην επιλογή του ξενοδοχείου σας, 

καθώς όπως συμβαίνει, περνάμε περισ-
σότερο χρόνο στην ευρύτερη περιοχή 

που μένουμε. Έτσι θα αποφύγετε συχνές 
μετακινήσεις με το ταξί ή τα πόδια, ιδίως 
όταν έχει πολύ ζέστη. Για παράδειγμα, 
εάν αναζητάτε την περιπέτεια και καθη-
μερινές δραστηριότητες, η επιλογή της 
Νούσα Ντούα δεν θα σας ικανοποιήσει. 
Ή αντίθετα εάν θέλετε να απολαύσετε 
κυρίως την παραλία και την θάλασσα, 
η Κούτα δεν είναι αυτό που ψάχνετε. 
Επιλέξετε λοιπόν το τέλειο σημείο για 

σας με τη βοήθεια των ταξιδιωτικών μας 
συμβούλων.

Κινηθείτε με βάση τους κανόνες

Αποφύγετε να έρθετε σε επαφή με τα 
αδέσποτα ζώα, καθώς η λύσσα και άλλες 
αρρώστιες δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο 
στο Μπαλί. Οι μαϊμούδες είναι διαβόητες 
για τις ικανότητές τους στο κλέψιμο. Το 
νομικό σύστημα της Ινδονησίας μπορεί 

να φαίνεται συγκεχυμένο και αντιφατικό, 
αλλά είναι προτιμότερο να μη μαλώσετε 
με την αστυνομία, εάν σας έχει ζητηθεί 
να πληρώσετε κάποιο πρόστιμο, αν και 

αυτό να μη ήταν δίκαιο. Δεν χρειάζεται να 
αναφέρουμε ότι οτιδήποτε σχετίζεται με 

ναρκωτικά είναι μία πολύ κακή ιδέα.

Ντυθείτε για την περίσταση

Τα μαγιό και η ενδυμασία παραλίας δεν 
αποτελεί πλέον σίγουρο εισιτήριο για 
να εισέλθετε στα μαγαζιά του Μπαλί. 

Πολλά μπαρ, εστιατόρια και νυχτερινά 
κλαμπ επιβάλουν έναν χαλαρό κώδικα 

ντυσίματος. Εάν δεν είστε σίγουρα όμως 
για το ντύσιμό σας, είναι προτιμότερο να 

καλέσετε στο χώρο και να ρωτήσετε.

Προετοιμαστείτε για μεγάλες διαφορές 
στις τιμές

Είναι πιθανό να ταξιδέψετε στο Μπαλί με 
ελάχιστο κόστος, μένοντας σε οικονομικά 
καταλύματα, τρώγοντας στις παραδοσι-
ακές ταβέρνες (warung) και ψωνίζοντας 

στις τοπικές λαϊκές αγορές. Αλλά μπορείτε 
αντίθετα να ξοδέψετε μια μικρή περιουσία 
σε φαγητό, ποτά, θεραπείες σπα και δια-
μονή σε βίλλες πολυτελείας. Εκεί οι τιμές 
είναι αντίστοιχες με την Ευρώπη και την 
Αμερική. Για περισσότερες λεπτομέρειες 
ενημερωθείτε από τους συμβούλους μας.

Μην ανησυχείτε για το στομάχι σας

 Αυστηρό πρόγραμμα διαιτολογίου δεν 
απαιτείται πλέον στο Μπαλί, ώστε να 

αποφύγετε στις διακοπές σας τις συχνές 
στάσεις σε τουαλέτα. Κάποτε οι σαλάτες, 

τα κομμένα φρούτα, τα παγάκια και τα 
περισσότερα κρέατα ήταν στην επικίνδυνη 

λίστα των μη και όχι, αλλά οι συνθήκες 
υγιεινής έχουν βελτιωθεί θεαματικά σε 
όλο το νησί και οι περισσότερες κουζί-
νες προσφέρουν πολύ καλής ποιότητας 
οργανικές τροφές. Σημαντικό είναι να 

ενυδατώνεστε (μόνο εμφιαλωμένο νερό), 
να αποφεύγετε το φαγητό του δρόμου 
που σας φαίνεται ύποπτο, όπως και τις 

«επικίνδυνες» γαρίδες ή τα θαλασσινά και 
τα τοπικά αποστάγματα αράκ.

Περιμένοντας τα πλήθη

Ένα από τα πλέον τουριστικά νησιά στον 
κόσμο, το Μπαλί δεν είναι ακριβώς ένας 
παρθένος παράδεισος. Αν και μπορεί να 
είναι δύσκολο να αποφύγετε τα πλήθη 

στο Νότιο Μπαλί και το Ούμπουντ, αυτοί 
που είναι αποφασισμένοι να 

αναζητήσουν απομόνωση θα χαρούν 
γνωρίζοντας ότι ακόμη υπάρχουν 

πολλές υπέροχες γωνιές στο νησί, χωρίς 
τις κλασικές τουριστικές ουρές.
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στο Μπαλί. Οι μαϊμούδες είναι διαβόητες 
για τις ικανότητές τους στο κλέψιμο. Το 
νομικό σύστημα της Ινδονησίας μπορεί 

να φαίνεται συγκεχυμένο και αντιφατικό, 
αλλά είναι προτιμότερο να μη μαλώσετε 
με την αστυνομία, εάν σας έχει ζητηθεί 
να πληρώσετε κάποιο πρόστιμο, αν και 

αυτό να μη ήταν δίκαιο. Δεν χρειάζεται να 
αναφέρουμε ότι οτιδήποτε σχετίζεται με 

ναρκωτικά είναι μία πολύ κακή ιδέα.

καταλύματα, τρώγοντας στις παραδοσι-
ακές ταβέρνες (warung) και ψωνίζοντας 

στις τοπικές λαϊκές αγορές. Αλλά μπορείτε 
αντίθετα να ξοδέψετε μια μικρή περιουσία 
σε φαγητό, ποτά, θεραπείες σπα και δια-
μονή σε βίλλες πολυτελείας. Εκεί οι τιμές 
είναι αντίστοιχες με την Ευρώπη και την 
Αμερική. Για περισσότερες λεπτομέρειες 
ενημερωθείτε από τους συμβούλους μας.

να εισέλθετε στα μαγαζιά του Μπαλί. 
Πολλά μπαρ, εστιατόρια και νυχτερινά 
κλαμπ επιβάλουν έναν χαλαρό κώδικα 

ντυσίματος. Εάν δεν είστε σίγουρα όμως 
για το ντύσιμό σας, είναι προτιμότερο να 

καλέσετε στο χώρο και να ρωτήσετε

Tι πρέπει να ξέρετε πριν αναχωρήσετε. 
Για να αποφύγετε τα πλήθη, τις τουριστικές 
παγίδες και την άσκοπη σπατάλη χρόνου, 
διαβάστε μερικά κόλπα για να πάρετε μόνο το 
καλύτερο από το ταξίδι σας Μπαλί. 

Σας ετοιμάσαμε 12 βασικά tips για να    
ετοιμαστείτε σωστά για την επίσκεψη του  
νησιού των Θεών.
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Αποφύγετε τα πλαστικά μπουκάλια

Η ζέστη και η υγρασία σας καλούν σε 
συνεχή ενυδάτωση, αλλά σκεφτείτε το 
περιβάλλον πριν αγοράσετε ένα ακόμη 
πλαστικό μπουκάλι νερού. Περίπου 3 

εκατομμύρια πλαστικά μπουκάλια 
πετάγονται στο Μπαλί κάθε μήνα. 
Βοηθήστε λοιπόν επενδύοντας σε 
ανοξείδωτο μπουκάλι το οποίο θα 

μπορέσετε να ξαναγεμίσετε. 
Τα περισσότερα καλά καφέ και 

εστιατόρια διαθέτουν φίτρα νερού και θα 
μπορέσετε να το γεμίσετε εκεί

Μάθετε μερικές τοπικές εκφράσεις

Μερικές βασικές λέξεις της γλώσσας 
Μπαχάσα θα ανοίξουν αρκετές πόρτες 
στο Μπαλί. Δοκιμάστε να μάθετε για 

αρχή:

selamat pagi (καλημέρα)
tolong (παρακαλώ) 
terima kasih (ευχαριστώ)

Σεβαστείτε τις θρησκευτικές νόρμες

 Η θρησκεία παίζει τον πρωταρχικό ρόλο 
στην καθημερινότητα των Μπαλινέζων, 

οπότε μην εκνευριστείτε εάν ένας δρόμος 
κλείσει λόγω θρησκευτικής πομπής ή ο 

οδηγός σας σταματήσει στη διάρκεια της 
μεταφοράς σας για να κάνει προσφο-
ρά στους Θεούς – αυτή ακριβώς είναι 
η μαγεία του νησιού. Σχεδιάστε λοιπόν 
αντίστοιχα το πρόγραμμα σας, εφόσον 
το ταξίδι σας πέφτει στις ημερομηνίες 

θρησκευτικών γιορτών, όπως το Nyepi, 
όπου τα πάντα στο Μπαλί κλείνουν για 
την ημέρα. Πάντα να ντύνεστε σεμνά 

(καλύπτοντας τους ώμους και τα γόνατα) 
και να συμπεριφέρεστε κατάλληλα, όταν 
επισκέπτεστε ναούς και ιερούς τόπους.

Σεβαστείτε τον Ωκεανό

Ακόμη και εάν θεωρείται τον εαυτό σας 
πολύ καλό κολυμβητή, το Μπαλί έχει 
πολύ ισχυρά κύματα, δυνατά ρεύμα-
τα και εκτεθειμένα βράχια, οπότε μην 

κολυμπήσετε μόνοι σας εκτός αν είστε 
απόλυτα βέβαιοι. Δείξτε τον ίδιο σεβα-

σμό και για την παραλία, μην αφήνοντας 
πίσω σας σκουπίδια, καθώς όταν έρθει η 
παλίρροια θα καταλήξουν στην θάλασσα 
με μεγάλο κόστος για το υποθαλάσσιο 

οικοσύστημα.

Μην αγχώνεστε

Το Μπαλί είναι ένα ασφαλής
 προορισμός. Φυσικά με σχεδόν επτά 

εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, είναι 
λογικό ότι μερικοί να έχουν 

αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα. 
Διασκεδάστε χωρίς κανένα κίνδυνο, 

φορέστε κράνος όταν οδηγείτε 
ποδήλατο ή σκούτερ και μην κάνετε κάτι 

που δεν θα κάνετε στην Ελλάδα

Παζαρέψτε με σεβασμό

Μπορείτε και πρέπει να παζαρέψετε για 
τα περισσότερα αντικείμενα και υπηρεσίες 

στο Μπαλί, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα 
να το κάνετε με σεβασμό και με χαμόγελο. 

Θα καταλάβετε πότε ο έμπορος ή
 πωλητής έχει φτάσει στα όριά του και σ’ 
αυτό το σημείο σταματήστε να πιέζετε. 
Εάν δεν ξέρετε το σημείο καμπής, απλά 
γυρίστε για να φύγετε – εάν ο πωλητής 

δεν θα σας ακολουθήσει, μπορεί να είστε 
σίγουροι ότι δεν δύναται να κατεβάσει 

άλλο την τιμή.

Βοηθήστε λοιπόν επενδύοντας σε 
ανοξείδωτο μπουκάλι το οποίο θα 
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Nasi Goreng
εθνικό πιάτο που   

σημαίνει

κυριολεκτικά

βραστό ρύζι

Συμβολίζουν χαιρετισμό
στους Θεούς και τους
προσκαλούν να
κατέβουν στην γη

ΠΟΛΥΧΡΩΜΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ

ΤΕΛΕΤΕΣ & ΛΙΤΑΝΕΙΕΣ
Πραγματοποιούνται καθημερινά 

σε πόλεις και χωριά

Ένα από τα περίπου

18.000
νησιά στο αρχιπέλαγος της Ινδονησίας

Το Μπαλινέζικο ημερολόγιο έχει 
Η

Μ
ΕΡΕΣ210

Πολλοί Μπαλινέζοι ονομάζο-

νται WAYAN, MADE, NYOMAN 

και KETUT, που σημαίνει πρώτος, 

δεύτερος, τρίτος και τέταρτος 

γεννημένος 

κατά σειρά

Το νησί έχει πάνω από 

10.000
ναούς φωλιασμένους μέσα 
στην τροπική βλάστηση

Μ Π Α Λ Ι

ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ
ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (oC, μέγιστο)

ΜΕΣΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (mm)

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ

30 29 29 31 31 31 31 32 32 32 31 31

394 311 208 115 79 67 57 31 43 95 176 268



Παραλίες
01  Nusa Dua
02  Seminyak & Kuta
03  Jimbaran
04  Uluwatu
05  Sanur
06  Canggu
07  Candidasa
08  Amed
09  Lovina
10  Menjangan

Αξιοθέατα
01  Ubud
02  Ναός Τanah Lot
03  Nαός Uluwatu
04  Nαός Besakih
05  Nαός Ulun Danu
06  Ηφαίστειο Agung
07  Ηφαίστειο Κintamani
08  Καταρράκτες Git Git
09  Iερό δάσος των μαϊμούδων 
10  Denpasar

∆ραστηριότητες
01  White Water Rast ing
02  Πάρκο ελεφάντων Taro
03  Dolphin Encounter
04  Κρουαζιέρα στο Λεμπόνγκαν  
05  Ορυζώνες Tegalalang
06  Κατάδυση στο Amed
07  Ηφαίστειο Bratan 
08  Bali Swing
09  Πάρκο Waterbom
10  Safari Park
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Αθήνα
Αλεξανδρου Σούτσου 8 & Βουκουρεστίου, Κολωνάκι
T. 210 3605551

Θεσσαλονίκη
Τσιμισκή 87α & Γρ. Παλαμά 1
T. 2310 256555

Ε. info@diontours.com, W. diontours.gr
Ε. info@red-elephant.gr, W. red-elephant.gr

Οργάνωση εκδρομών: DION TOURS N.G. & RED ELEPHANT O.E. - MH.T.E 0933E60000143601
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