Χριστούγεννα στην Ασία

Μπαλί . Σιγκαπούρη
Ομαδικό ταξίδι

από 870 €

Διάρκεια ταξιδιού: 8 μέρες
Αναχώρηση:
22/12/2018
Τιμές κατ΄ άτομο:
Ξενοδοχεία:
Μπαλί

BALI TROPIC 4* GRAND BALI 4*S
Deluxe room

Σιγκαπούρη
Δίκλινο:
Επιβ. Μον.:

AYODYA 5*

Deluxe garden room Deluxe room

Orchard Hotel 4*/ Park Hotel 4*
run of the house
900 €
870 €
450 €
380 €

920 €
475 €

*SMART PRICE Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 40 μέρες πριν την αναχώρηση.
*Δυνατότητα πληρωμής έως 12 μηνιαίες άτοκες δόσεις.

Πτήση για την Σιγκαπούρη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Σιγκαπούρη. Ολονύκτια πτήση.

2η μέρα: Σιγκαπούρη - Μπαλί
Προσγειωνόμαστε στη Σιγκαπούρη και αργότερα πετάμε για τον πιο δημοφιλή
εξωτικό προορισμό, το Μπαλί εκεί όπου γεννήθηκε η ομορφιά, για να ζήσουμε
πέντε αξέχαστες ημέρες. Μεταφορά στο ξενοδοχείο.

3η μέρα: Μπαλί
Μία ημέρα ελεύθερη, που μπορούμε να απολαύσουμε το νησί, να ξεκουραστούμε
στην πισίνα του ξενοδοχείου μας ή να συμμετάσχουμε σε ενδιαφέρουσες
εκδηλώσεις για να γνωρίσουμε τις πιο κρυφές γωνιές του.
Κλείστε στο φωτογραφικό φακό σας, τους κλιμακωτούς ορυζώνες, τα
λουλουδιασμένα τοπία, τις ασπρουδερές παραλίες και τα μικρά χρωματιστά χωριά
του. Επισκεφθείτε ανθοστόλιστα Ιερά, παρακολουθήστε ανιμιστικές τελετές και
ζήστε έντονα μυστηριακή ατμόσφαιρα σε ένα νησί που θεωρείται ¨θεϊκό¨.
Το απόγευμα επισκεφθείτε την πρωτεύουσα του νησιού, το Ντενπασάρ που είναι
όλο ζωή και επιλέξτε όποιο τρόπο διασκέδασης θεωρείτε καλύτερο.

4η μέρα: Μπαλί - Θρησκευτικοί Χοροί Μπαρόνγκ - Χωριά του Μπαλί Κινταμάνι - Λίμνη Μπατούρ (προαιρετικά)
Πλούσιο πρωινό από εξωτικούς μπουφέδες και σας προτείνουμε μία ολοήμερη
εκδρομή, στο εσωτερικό του νησιού. Στη διαδρομή μας θα απολαύσουμε τους
τοπικούς χορούς Μπαρόνγκ και θα επισκεφθούμε τα χωριά Τσελούκ, Μας, και
Ουμπούντ που φημίζονται για τα ξυλόγλυπτα τους, τους πίνακες και τα υφάσματα
Μπατίκ.
Αργότερα αναχώρηση, για το ηφαίστειο Κινταμάνι και τη λίμνη Μπατούρ, ανάμεσα
από κλιμακωτούς ορυζώνες. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

5η μέρα: Μπαλί - Σιγκαπούρη
Πτήση για τη Σιγκαπούρη, την αρχόντισσα της Νοτιανατολικής Ασίας. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος.

6η μέρα: Σιγκαπούρη - Περιήγηση στην πόλη (προαιρετικά)
Χορταστικό πρωινό και συνεχίζουμε με μία προαιρετική περιήγηση στην
αστραφτερή πόλη, περνώντας από το κέντρο και τις συνοικίες των Μαλαισίων,
των Ινδών και των Κινέζων καθώς και από τον κήπο με τις ορχιδέες, για να
καταλήξουμε στο λόφο του Φάμπερ για μια πανοραμική θέα.

7η μέρα: Σιγκαπούρη - Singapore River Cruise (προαιρετικά)
Το πρωί έχουμε χρόνο ελεύθερο για μια ακόμα βόλτα στην πόλη.
Μετά το μεσημέρι της 7ης μέρας μπορούμε να απολαύσουμε προαιρετικά μία
όμορφη κρουαζιέρα, με πλοιάριο, στον ποταμό Singapore, για να έχουμε μία
διαφορετική εικόνα της πόλης από το νερό.
Αργά το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση νωρίς το πρωί της 8ης μέρας
για την Αθήνα.

8η μέρα: Αθήνα
Άφιξη στην Αθήνα

Περιλαμβάνονται
 Ασφαλείς μεταφορές
-

Αεροπορικά εισιτήρια
Μεταφορές με ασφαλή λεωφορεία

 Ξενοδοχεία
- Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ή 5* σε δίκλινα δωμάτια με
ιδιαίτερο λουτρό / ντους (επιλογή σας)

-

Διατροφή
Πρωινό κάθε μέρα από μπουφέ

 Συνοδοί
-

Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων

 Ασφάλεια παντού
-

Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης

*Πτήσεις: Με Scoot
22/12 TR 713 ΑΘΗΝΑ - ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
11:20-04:25
23/12 TR 280 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ - ΝΤΕΝΠΑΣΑΡ 07:15-09:50
26/12 TR 281 ΝΤΕΝΠΑΣΑΡ - ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 10:50-13:30
29/12 TR 712 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ - ΑΘΗΝΑ
03:00-09:05

Προαιρετικές εκδρομές
Τιμές κατ΄άτομο:

Μπαλί
- Ολοήμερη εκδρομή στο Κινταμάνι με γεύμα 58 €
- Ολοήμερη εκδρομή στο Κινταμάνι με παρακολούθηση θρησκευτικών χορών
(χωρίς γεύμα) 47 €
- Επίσκεψη στον Ινδουιστικό ναό Tanah Lot-Mengui 32 €

Σιγκαπούρη
- Περιήγηση στην πόλη (στην αγγλική γλώσσα) διάρκεια 4 ωρών 26 €
- Singapore river cruise διάρκεια 40’ 19 €

Σημείωση:
Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το δωμάτιο σας μέχρι αργά το βράδυ της 7ης
μέρας ζητήστε μας πληροφορίες για το κόστος

Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται:
Οι φόροι των αεροδρομίων 460 €τα φιλοδωρήματα, τα αχθοφορικά και η ατομική
ταξιδιωτική ασφάλιση.
Γεύματα ποτά κατά την διάρκεια των πτήσεων

Ταξιδιωτικά έγγραφα:
Απαιτείται έγκυρο και υπογεγραμμένο διαβατήριο με 6 μήνες ισχύ από την είσοδο
σας στην περιοχή.

Υγειονομικές Προφυλάξεις:
Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή.
Το νερό δεν είναι πόσιμο.

Εγγραφές
Η εγγραφή στο ταξίδι που επιθυμείτε να συμμετάσχετε, θεωρείται έγκυρη εφ’ όσον
προκαταβάλετε το 45% της αξίας του και εξοφλήσετε το υπόλοιπο απ’ ευθείας στην
εταιρεία μας ή μέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα, 20 μέρες πριν από την
αναχώρηση.
Πληρωμές επίσης μπορείτε να κάνετε, με προκαταβολή το 45% της αξίας του
ταξιδιού και το υπόλοιπο με την πιστωτική σας κάρτα μέχρι και 12 άτοκες μηνιαίες
δόσεις.

Αποσκευές
Επιτρέπεται να μεταφέρετε στη διάρκεια του ταξιδιού σας, μία βαλίτσα, βάρους,
μέχρι 20 κιλά και μία χειραποσκευή στο αεροσκάφος. Αν παραβείτε αυτόν τον
κανονισμό, για κάθε επιπλέον βάρος πληρώνετε επί τόπου στον αερομεταφορέα.

Ξενοδοχεία
Τα δωμάτια δίνονται συνήθως στους ταξιδιώτες μετά τις 14.00 και παραδίδονται
στις 12.00 ανεξαρτήτως της ώρας άφιξης ή αναχώρησης. Τα δωμάτια είναι
στάνταρτ, όπως και τα 3κλινα με προσθήκη τρίτου κρεβατιού, που περιορίζει το
χώρο του δωματίου.
Κατά την έξοδο σας, πάρτε μαζί σας την κάρτα ξενοδοχείου (διεύθυνση,
τηλέφωνο…)

Φάρμακα
Για τυχόν προσωπικά φάρμακα, που φέρετε μαζί σας, φροντίστε η ποσότητα να
καλύπτει τη διάρκεια του ταξιδιού. Γράψτε τις χημικές ουσίες που περιέχουν και
έχετε μαζί σας την ιατρική συνταγή. Τοποθετήστε τα στη χειραποσκευή.
Σετ ξυρίσματος, αποσμητικό, αρώματα, σετ πεντικιούρ και μανικιούρ, τοποθετήστε
τα στη βαλίτσα.

Φωτογραφίες
Μην φωτογραφίζετε άτομα εάν πρώτα δεν ζητήσετε την άδεια τους.

Όροι Συμμετοχής
Η εγγραφή σας στο πρόγραμμα του ταξιδιού περιλαμβάνει την αποδοχή των
γενικών όρων συμμετοχής της εταιρείας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις:
Τηλ: +30 211 182 0000, Φαξ: +30 210 805 5865
email: info@travelway.gr website: www.travelway.gr

