10

Highlights

ΗΜΕΡΕΣ

Holy Spring Temple
Ναός Lempuyang
Tirta Gangga
Ναός Taman Ayun
Alas Kedaton
Ναός Tanah Lot
Nusa Penida

Μπαλι

Η πύλη του Παραδείσου
1η Ημέρα ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΛΙ

φωτογραφίες και θα ζήσετε την ομορφιά του. Βυθιστείτε στη φύση
και τον μπαλινέζικο πολιτισμό ενώ θα εξερευνήσετε μνημεία και
φυσικά θαύματα, τοπία και πανέμορφα ορόσημα που θα ζαλίσουν
και τον πιο ευφάνταστο ποιητή. Εκτός από τη λήψη φωτογραφιών
που αξίζουν, θα μάθετε για τον πολιτισμό και την ιστορία του Μπαλί
πίσω από αυτές τις τοποθεσίες και θα βυθιστείτε στην ομορφιά της
φύσης. Η πρώτη σας στάση θα είναι οι Πύλες του Ουρανού στο ναό
Lempuyang. Θαυμάστε τη μαγευτική θέα του όρους Agung πίσω
από τον ναό. Ο οδηγός σας όχι μόνο θα σας βοηθήσει να τραβήξετε
υπέροχες λήψεις, αλλά θα σας εξηγήσει επίσης την ιστορία του
αρχαίου ναού καθώς και τον μπαλινέζικο λαό και τον πολιτισμό του.
Στη συνέχεια θα επισκεφθείτε την Tirta Gangga, η οποία είναι
γνωστή ως το πιο όμορφο πρώην βασιλικό παλάτι του νερού στο
Ανατολικό Μπαλί. Το παλάτι του νερού διαθέτει κλιμακωτά
σιντριβάνια, κήπους και πέτρινα γλυπτά μυθικών πλασμάτων που
εκτοξεύουν νερό μέσα σε πισίνες. Ακριβώς έξω από τον χώρο του
παλατιού, η θέα στους καταπράσινους ορυζώνες του
βορειοανατολικού Μπαλί είναι εκπληκτική.

Συνάντηση στο αεροδρόμιο και αναχωρούμε μέσω ενδιάμεσου
σταθμού για τον νησί των Θεών, το Μπαλί!
2η ΗΜΕΡΑ DEPANSAR ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ UBUD

Άφιξη το απόγευμα στον προορισμό μας και αφού πάρουμε τις
βαλίτσες μας, αναχωρούμε οδικώς για παραδοσιακό χωριό UBUD.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας! Προαιρετικό δείπνο με
Μπαλινέζικη παραδοσιακή κουζίνα.
3η ΗΜΕΡΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ UBUD ΚΑΙ ΣΤΟ KINTAMANI ΜΕ ΓΕΥΜΑ

Ξεκινάμε πρωί για την ολοήμερη ξενάγηση μας στο Κινταμάνι και
στο γραφικό χωριό Ubud. Θα παρακολουθήσουμε παραδοσιακούς
χορούς Barong & Keris Dance, θα επισκεφθούμε το χωριό Celuk για
να θαυμάσουμε την Ινδονησιακή τέχνη τους από Χρυσό και Ασήμι,
θα συνεχίσουμε για το Tampak Siring όπου θα δούμε τον ναό Tirta
Empul (Holy Spring Temple) και μετά θα αναχωρήσουμε για το
Kintamani για να θαυμάσουμε μια μοναδική θέα του ηφαιστείου
Mount Batur. Σ αυτό το υπέροχο μέρος θα κάνουμε και στάση για
φαγητό, απολαμβάνοντας τοπικές παραδοσιακές λιχουδιές. Mετά
το φαγητό θα συνεχίσουμε για το Tegallalang Rice Terraceγια να
δούμε τους υπέροχους Ορυζώνες ρυζιού και μετά θα επισκεθφούμε
το Monkey Forest, όπου εκτός από πιθήκους θα δεις και πάνω από
150 είδη δέντρων σε μία απέραντη έκταση δάσους, το οποίο
βρίσκεται στο κέντρο του χωριού Ubud. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
μετά από πολλές εικόνες, ώστε να χαλαρώσουμε και να
συνεχίσουμε με περισσότερη ακόμα διάθεση την επόμενη ημέρα.

7η ΗΜΕΡΑ DEPANSAR ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ UBUD

Σύμφωνα με το Astadewata, ο συγκεκριμένος Θεός λατρεύεται
στον ναό Taman Ayun είναι ο Θεός που εκδηλώνεται ως Θεός
Wisnu που το παλάτι του βρίσκεται στην κορυφή του όρους Mangu.
Στον πάπυρο του Usana Bali που αναφέρει ότι ένα από τα Dewa
Catur Lokapalas που φέρουν τη λατρεία του είναι το Meru Pucak
Pangelengan που είναι ένα κτίριο ναού με 9 πολυώροφες στέγες. Οι
πίθηκοι που ζουν στο Alas Kedaton ανήκουν στη φυλή Macaca
Fascicularis. Μπορούμε επίσης να βρούμε τα μεγάλα λουτρά
(Pteropus vampyrus) που ζουν σε αυτό το δάσος και 24 είδη
δέντρων που εντοπίστηκαν και περιλαμβάνουν το Dau, το Mahogany, το Adeng, το Salam και το Klampuak. Τα φύλλα των δέντρων Dau,
Salam και Klampuak είναι η τροφή των πιθήκων. Το Tanah Lot είναι
ένας αρχαίος ινδουιστικός ναός αφιερωμένος στους θεούς της
θάλασσας, ο οποίος βρίσκεται σε ένα βράχο μέσα στην θάλασσα.

4η ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Μαθήματα παραδοσιακής μαγειρικής ή Ξενάγηση με ποδήλατο ή
Ράφτινγκ στον ποταμό Ayung ή Κούνια με θέα το δάσος του Μπαλί.
Το Μπαλί έχει πολλές δραστηριότητες να πραγματοποιήσεις γι αυτό
σας δίνουμε την δυνατότητα να επιλέξετε μία εκ των παραπάνω.
Εμείς είμαστε δίπλα σας για να κλείσετε αυτή που σας αρέσει!
Μάθετε τα μυστικά της Μπαλινέζικης κουζίνας και πως να
μαγειρέψετε αυθεντικά πιάτα από εξειδικευμένο τοπικό μάγειρα σε
παραδοσιακή ανοιχτή κουζίνα. Το Cycling στο Μπαλί συνηθίζεται
πολύ, ιδίως στο Ubud γιατί οι διαδρομές είναι υπέροχες. Το
Ράφτινγκ στον ποταμό Ayung είναι κάτι που πρέπει να ζήσεις ώστε
να θαυμάσεις την άγρια φύση του Μπαλί. Να επισκεφθείτε το πάρκο
Ελεφάντων στο Ubud. Για να θαυμάσετε το Μπαλί από μία άλλη
οπτική, επισκεφθείτε την κούνια στο Ubud , για μία διαφορετική
εμπειρία.

8η ΗΜΕΡΑ NUSA PENIDA ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

To νησί Nusa Penida είναι νοτιοδυτικά του Μπαλί και είναι ένα από
τα ωραιότερα νησιά για να το επισκεφτείς αλλά και να κάνεις snorkeling. Σε αυτήν την εκδρομή όπου θα πραγματοποιηθεί με
ταχύπλοο, θα θαυμάσετε τον υποβρύχιο κόσμο του νησιού, θα
επισκεφτείτε μερικές παραλίες αλλά και σπηλιές γύρω από το Nusa
Penida και θα κάνετε snorkeling για να δείτε την πολύχρωμη ζωή
στον βυθό, συναντώντας πανέμορφα ψάρια, κοράλια και manta
rays.

5η ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ SEMINYAK

Αφού κάνουμε check out από το ξενοδοχείο μας στο Ubud,
μεταφερόμαστε οδικώς στο ξενοδοχείο μας στο Seminyak όπου και
θα μείνουμε τις επόμενες ημέρες. Στο Seminyak έχετε πολλές
επιλογές για ψώνια αλλά και bar/club και εξαιρετικά εστιατόρια,
όπως το γνωστό bar/restaurant KU DE TA

9η ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΑΔΑ

Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος για αγορές και βόλτες μέχρι να έρθει
η ώρα να αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο. Αφιξη στην πόλη μαε
με τις καλύτερες εντυπώσεις.

6η Ημέρα LEMBUYANG TEMPLE & TIRTA GANGGA

Αυτή η ξενάγηση θα σας μεταφέρει στα εμβληματικά γραφικά και
αξιόλογα αξιοθέατα γύρω από το Μπαλί όπου θα τραβήξετε

STORY PLACE

Δημιουργήστε ένα υπέροχο φωτογραφικό άλμπουμ
με κορυφαίο σκηνικό στο Lampuyang Temple.
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