
Μπαλί
Η άλλη όψη του Παραδείσου

Ατέλειωτες παραλίες με φοίνικες και χρυσή αμμουδιά, ψηλά βουνά, ενερ-
γά ηφαίστεια, πυκνή ζούγκλα, μαγευτικοί ορυζώνες, μικρά παραδοσιακά 
χωριά, πανταχού παρόντες ναοί, πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, ζεστά 
χαμόγελα, είναι οι εικόνες που συνθέτουν το πάζλ ενός τροπικού παραδεί-
σου. Αυτό είναι το Μπαλί. Ένας αρχαίος μύθος στην αγκαλιά του Ινδικού, 
ένα ονειρικό κομμάτι γης, ένας απόλυτα μυστηριακός τόπος. Ακόμη και η 
ιστορία αυτού του νησιού μαρτυρά την απίστευτη ομορφιά του: όταν στο 
τέλος του 16ου αιώνα κατέφθασαν για πρώτη φορά εκεί οι Δυτικοί δημι-
ουργώντας την Ολλανδική αποικία, ο καπετάνιος του πλοίου λέγεται ότι 
έκανε 2 ολόκληρα χρόνια μέχρι να καταφέρει να πείσει όλο το πλήρωμα 
ν’ αφήσει αυτόν τον μαγικό τόπο και να επιβιβαστεί στο πλοίο για το τα-
ξίδι της επιστροφής. Με το 95% των κατοίκων του Ινδουιστές, το Mπαλί, 
το λαμπερό στολίδι του Ινδονησιακού Αρχιπελάγους, το “νησί των θεών”, 
αποτελεί εξαίρεση στη Μουσουλμανική Ινδονησία. Διάσπαρτοι στο νησί 

βρίσκονται περισσότεροι από 100.000 ναοί. Οι Ινδουιστικές παραδόσεις, 
ο Βουδισμός, οι αρχαίες πρακτικές της Ιάβας, οι γηγενείς ανιμιστικές τε-
λετές, όλες αυτές οι διαφορετικές πεποιθήσεις συνυπάρχουν σε ένα υπέ-
ροχο ανακάτεμα στην καθημερινότητα του Μπαλινέζικου λαού και είναι 
αυτά ακριβώς που κάνουν τον τόπο αυτό ξεχωριστό. Η πρωινή προσευχή 
στους ναούς, ο καθημερινός ανθοστολισμός των ναών και των σπιτιών 
με ολόφρεσκα λουλούδια, οι τοπικοί ήχοι και οι Μπαλινέζικοι χοροί είναι 
στοιχεία που καθιστούν το Μπαλί κάτι παραπάνω από έναν τροπικό παρά-
δεισο αναψυχής. Ζήστε τη μυστηριακή ατμόσφαιρα του νησιού, απολαύστε 
την έντονη νυχτερινή ζωή της Κούτα και της Σεμινιάκ, γευθείτε με το κιλό 
νοστιμότατα θαλασσινά - αστακούς και καραβίδες - στις υπαίθριες ψαρο-
ταβέρνες της περιοχής Jimbaran, ψωνίστε σε μοναδικές τιμές από ρούχα 
μέχρι έπιπλα, κάντε μασάζ και αφεθείτε στον παράδεισο να σας παρασύρει 
στους ρυθμούς του.



Ayodya Resort Bali 5*
Στην παραλία Νούσα Ντούα με τη λευκή άμμο βρίσκεται το θέρετρο αυτό με 
τα 537 δωμάτια και σουίτες με εκπληκτική θέα και ασύρματο ίντερνετ. Δια-
θέτει μεγάλη ιδιωτική παραλία και εξωτερική πισίνα, σπα, γυμναστήριο, μίνι 
γκολφ, βόλεϊ, αίθουσα ψυχαγωγίας, μπαρ και εστιατόρια.

Pita Maha Resort & Spa 5*
Σε μια γραφική περιοχή του Ούμπουντ, σκαρφαλωμένο σε ένα λόφο με θέα 
στην κοιλάδα και τον ποταμό, το θέρετρο αποτελείται από 24 βίλες, με κήπο 
και ιδιωτική πισίνα, σα μπαλινέζικο χωριό. Διαθέτει εξωτερική πισίνα, σπα, 
σάουνα, χαμάμ, εστιατόριο και μπαρ.

Sheraton Sengiggi Beach Resort 4*s
Ένας ειδυλλιακός τροπικός παράδεισος στην ομορφότερη παραλία του νη-
σιού, στα δυτικά, το θέρετρο αυτό με 154 δωμάτια και σουίτες, βρίσκεται 
δίπλα σε απαστράπτοντα καταγάλανα νερά. Διαθέτει πανέμορφη εξωτερική 
πισίνα, σπα, γυμναστήριο, σάουνα, τζακούζι, ίντερνετ, 3 εστιατόρια και μπαρ.

Melia Bali Villas & Spa Resort 5*
Ένας πολυτελής παράδεισος στην πασίγνωστη παραλία Νούσα Ντούα, το 
ξενοδοχείο αυτό διαθέτει 494 δωμάτια και σουίτες με ξύλινη διακόσμηση 
και θέα. Διαθέτει εξωτερική πισίνα, εξοπλισμένο κέντρο ευεξίας, τζακούζι, 
μασάζ, μαθήματα γκολφ, 2 γήπεδα τένις, θαλάσσια σπορ και 5 εστιατόρια.

The Royal Pita Maha Resort 5*
Σε μια γραφική τροπική κοιλάδα στο Ούμπουντ που διασχίζεται από τον πο-
ταμό Αyung, βρίσκεται το θέρετρο αυτό - φόρος τιμής στην τοπική πολιτι-
στική κληρονομιά. Με σπάνια περιβαλλοντική ευαισθησία, το ξενοδοχείο 
περιλαμβάνει 85 υψηλής αισθητικής βίλες και διαθέτει εξωτερική πισίνα, 
εστιατόριο, μπαρ και ίντερνετ.

The Patra Jasa Bali Resort & Villas 5*
To  Patra Bali Resort & Villas βρίσκεται κατά μήκος της λευκής αμμώδους 
παραλίας South Kuta και διαθέτει μοντέρνα δωμάτια μπαλινέζικου στιλ. Δι-
αθέτει 4 επιλογές για φαγητό και ποτό, πλήρως εξοπλισμένο σπα, μεγάλη 
πισίνα σε σχήμα λιμνοθάλασσας και ακόμη μια πισίνα δίπλα στη θάλασσα. 
Το Διεθνές Αεροδρόμιο Ngurah Rai είναι προσβάσιμο σε 5 λεπτά οδικώς. Τα 
ευρύχωρα δωμάτια έχουν κλασσική εσωτερική διακόσμηση με έπιπλα από 
μασίφ ξύλο και ιδιωτικό μπαλκόνι που βλέπει στην τροπική βλάστηση. Το 
Teratai Coffee Shop με θέα στην πισίνα σερβίρει πλούσιο μπουφέ πρωινού 
και γεύματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. 

Το Versus σας προτείνει



Ξενοδοχεία

Μπαλί 8 ημέρες - 3 διανυκτερεύσεις

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΥΠΟΣ 
ΔΩΜΑΤΙΟΥ Περίοδος ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΙΜΗ ΤΟ ΑΤΟΜΟ  

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΥΧΤΑ 

ΔΙΚΛΙΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Oasis Kuta 3* Dlx

01.05-03.07.17

BB

869€ 19€ 

04.07-04.08.17 896€ 24€ 

05.08-31.10.17 869€ 19€ 

The Tanjung Benoa 4* Sup GV

01.05-314.07.17

BB

964€ 38€ 

15.07-31.08;17 1.018€ 49€ 

01.09-31.10.17 964€ 38€ 

Sanur Paradise Plaza 4* Sup 01.05-31.10.17 BB 923€ 30€ 

Patra Jasa 4* Hill V 01.04-31.10.17 BB 1.004€ 46€ 

Ayodya Resort 5* Dlx

01.04-30.06.17

BB

1.058€ 57€ 

15.07-31.08.17 1.194€ 84€ 

01.09-31.10.17 1.058€ 57€ 

Melia Resort & Spa 5* Guestroom

01.04-14.07.17

BB

1.123€ 70€ 
για κράτηση 45 μέρες 
πριν -20 % στην τιμή του 
ξενοδοχείου μόνο

15.07-15.09.17 1.231€ 91€ 

16.09-31.10.17 1.123€ 70€ 

ΒΒ=Πρωινό 

Αναχώρηση από Λάρνακα συμπεριλαμβανομένων των φόρων αεροδρομίου. Για όλες τις περιόδους + 230€ εκτός 11-22.07 + 345€ & 13-23.07 + 295€

Περιλαμβάνονται: Aεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα οικονομικής θέσης με Qatar Airways • μεταφορές από/προς το  αεροδρόμιο-ξενοδοχεία σε S.I.C 
• διαμονή  με πρωινό. Δεν  περιλαμβάνονται: φόροι αεροδρομίου •  ασφάλεια με πρόσθετες καλύψεις 290€ το άτομο περίπου • αχθοφορικά και 

φιλοδωρήματα.

Επέκταση στο Ουμπούντ για 2 διανυκτερεύσεις

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Περίοδος ΤΙΜΗ ΤΟ ΑΤΟΜΟ  
ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

Tjampuhan 4* 01.05-31.10.17 115€

Pita Maha 5* 
01.05-30.06  

& 01.09-31.10.17 288€

01.07-31.08.17 310€

Royal Pita Maha 5*
01.05-30.06  

& 01.09-31.10.17 385€

01.07-31.08.17 415€

Επέκταση στο Λόμποκ για 3 διανυκτερεύσεις

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Περίοδος ΤΙΜΗ ΤΟ ΑΤΟΜΟ  
ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

Holiday Resort 4* 01.05-31.10.17 280€

Sheraton Senggigi 5*
01.05-30.06  

& 01.09-31.10.17 310€

01.07-31.08.17 340€

Tugu 5* 
01.05-30.06  

& 01.09-31.10.17 490€

01.07-31.08.17 585€


