Μπαλί, Ubud & Σιγκαπούρη
Θάλασσα, Ζούγκλα & Urban εμπειρίες.
Ναοί, Ζούγκλα, Πολυτέλεια και Θεματικά Πάρκα.
Ταξίδι ιδανικό για όσους αναζητούν:
Honeymoon, Luxury & Wellness, Romance, Αστικά Τοπία, Θάλασσα, Περιπέτεια, Πολιτισμός, Φύση
Ένας μοναδικός συνδυασμός δύο κορυφαίων ταξιδιωτικών προορισμών της Νοτιοανατολικής Ασίας.
Τέλεια μίξη αστικού κέντρου, αρχαιολογικών θησαυρών, εξωτικών παραλιών και της ανεπανάληπτης φύσης
του Ubud! Τέλειος συνδυασμός για ζευγάρια, παρέες και οικογένειες.
Ταξίδι ιδανικό για όσους αναζητούν: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΦΥΣΗ, ΑΓΟΡΕΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ, ΓΑΜΗΛΙΟ ΤΑΞΙΔΙ
Θετικά σημεία του ταξιδιού
•
•
•
•
•

Υπέροχος συνδυασμός των ουρανοξυστών και θεματικών πάρκων της Σιγκαπούρης και της
εξωτικής γοητείας και ενέργειας του Μπαλί
Τέλειο γαμήλιο ταξίδι για τους καλοκαιρινούς μήνες ή για ένα ρομαντικό διάλειμμα για δύο
Μία από τις λίγες περιοχές της Ανατολής που προσφέρει πολύ καλό καιρό τους καλοκαιρινούς
μήνες
Πολυτελή μπουτίκ θέρετρα, τέλεια εν αρμοσμένα με την απαράμιλλη φύση που θα σας φιλοξενήσει
Υπέροχος κόσμος και κοσμοθεωρία, μοναδικοί ναοί και αρχιτεκτονική, εξαιρετικές αγορές

Καιρικές συνθήκες – Πότε να ταξιδέψετε
Κάθε περίοδος είναι καλή για να επισκεφθείτε τη Σιγκαπούρη. Η πόλη, που βρίσκεται κοντά στον
Ισημερινό, είναι συνεχώς ζεστή (η θερμοκρασία δεν πέφτει ποτέ κάτω των 20°C) και υγρή και δίνει σχετικά
σταθερές ετήσιες βροχοπτώσεις. Οι πιο υγροί μήνες θεωρούνται Νοέμβριος με Ιανουάριο, όταν η
θερμοκρασία είναι κατά δύο βαθμούς χαμηλότερη, ενώ οι πιο ξηροί θεωρούνται Μάιος με Ιούλιο, αλλά
στην πραγματικότητα δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των περιόδων.
Η Ινδονησία, καθώς τέμνεται από τον Ισημερινό, χαρακτηρίζεται από σχετικά παρόμοιο ετήσιο κλίμα. Η
χώρα έχει δύο καιρικές περιόδους – τη ξηρή (μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου) και την υγρή (μεταξύ
Νοεμβρίου και Απριλίου) – και δεν παρατηρούνται ακρότητες σε θερμοκρασίες μεταξύ καλοκαιριού και
χειμώνα. Δεκέμβριος και Ιανουάριος είναι οι δύο πλέον υγροί μήνες με ξαφνικές τροπικές καταιγίδες μικρής
διάρκειας, οι οποίες όμως μερικές φορές μπορεί να κρατήσουν και μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.
Λίγα λόγια για το Μπαλί
Γνωστό και ως «νησί των χιλίων Θεών», το Μπαλί αποτελεί ένα από τα πιο μαγευτικά νησιά του κόσμου.
Πανέμορφες παραλίες, κατάφυτες εκτάσεις, πλούσια βλάστηση, εντυπωσιακοί ναοί και παραδοσιακά
χωριουδάκια συνθέτουν το τοπίο. Ο «επίγειος παράδεισος» ξετυλίγεται στις αμμουδερές παραλίες του. Η
Kuta με τη λευκή άμμο, ιδανική για τους λάτρεις του wind surf και η Nusa Dua είναι η δημοφιλέστερες του
νησιού και προσελκύουν τους περισσότερους τουρίστες. Η περιοχή είναι γεμάτη με εστιατόρια, μπαρ και
καταστήματα. Στο εσωτερικό της Kuta, τα γραφικά δρομάκια και τα παραδοσιακά μπαλινέζικα σπίτια
προσφέρουν μια ατμόσφαιρα ηρεμίας και χαλάρωσης. Η παραλία Nusa Dua με μήκος πάνω από 5 χλμ.
βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο του νησιού και διαθέτει μερικά από το πιο πολυτελή ξενοδοχεία. Οι βόρειες
παραλίες του νησιού έχουν λόγω του ηφαιστείου σκουρόχρωμη άμμο, είναι περισσότερες ήρεμες και
προσφέρονται για κολύμπι και καταδύσεις. Από τις πιο γνωστές παραθαλάσσιες πόλεις στη βόρεια πλευρά
του νησιού είναι η Λοβίνα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι παραλίες Σανούρ, Τζιμπαράν και Σεμινιάκ.
Πρωτεύουσα του νησιού είναι το Ντενπασάρ, μια αρκετά πυκνοκατοικημένη και πολύβουη πόλη, η οποία
έχει να επιδείξει αρκετά αξιοθέατα με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ινδουιστικό ναό Jagat Natha, όπου

διοργανώνονται πολλά τοπικά φεστιβάλ. Στην πόλη λειτουργούν υπαίθριες αγορές, όπου θα βρείτε από
πτηνά και ερπετά μέχρι φαγητό και ρούχα. Εντυπωσιακοί ορυζώνες, εύφορες κοιλάδες, μικρά χωριουδάκια
και ένα επιβλητικό ποτάμι (ο Ayung) συνθέτουν την εικόνα στο εσωτερικό της πόλης. Το πιο γνωστό χωριό
της ενδοχώρας είναι το Ubud, το οποίο αποτελεί και το πολιτιστικό κέντρο του νησιού. Εκεί μπορείτε να
δείτε ή να αγοράσετε έργα τέχνης σε κάποια από τις πολλές γκαλερί ή να παρακολουθήσετε μια παράσταση
παραδοσιακού χορού , όπως το Kecak ή το Barong dance. Λίγο έξω από το Ubud βρίσκεται το Monkey
forest, όπου εκτός από φιλικά μαϊμουδάκια μπορείτε να δείτε και έναν ινδουιστικό ναό του 17ου αιώνα. Το
Μπαλί είναι ιδανικός προορισμός για αγορές. Οι καλύτερες περιοχές για αγορές χειροποίητων προϊόντων
είναι το Ubud και το Denpasar, αλλά και στην Kuta και τη Seminyak υπάρχουν πολλά καταστήματα.
Εξαιρετική επιλογή αποτελούν τα ξυλόγλυπτα αγαλματίδια, οι πίνακες ζωγραφικής που απεικονίζουν την
καθημερινότητα των κατοίκων του, τα μπατίκ και τα μεταξωτά sarong.
Γιατί να επιλέξω το Μπαλί
•
•
•
•
•
•
•

Εξωτικός παράδεισος
Εντυπωσιακοί ναοί
Ubud και ορυζώνες
Μπαλινέζικο μασάζ & τοπική κουζίνα
Rafting στον ποταμό Ayung
Elephant ride & Κολύμπι με δελφίνια
Ήθη και έθιμα

Λίγα λόγια για την Σιγκαπούρη
Από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα του κόσμου με καλπάζουσα οικιστική ανάπτυξη, η Σιγκαπούρη έχει
να παρουσιάσει μία αξιοθαύμαστη δυναμική οικονομία. Τα τελευταία χρόνια, το πρώην τροπικό ψαροχώρι
έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλουσιότερες χώρες της Ασίας αποτελώντας σήμερα έναν τεχνολογικό
παράδεισο, μία πόλη λαμπερή και κοσμοπολίτικη. Την εικόνα της μεγαλούπολης συνθέτουν σύγχρονα
εμπορικά κέντρα, μοντέρνοι γυάλινοι πύργοι, πολυτελή ξενοδοχεία, εντυπωσιακές πολυκατοικίες με τοίχους
από γρανίτη, αλλά και οι επιβλητικοί ναοί, τα πανέμορφα αποικιακά αναπαλαιωμένα μέγαρα κι ένας άρτιος
πολεοδομικός σχεδιασμός. Η Σιγκαπούρη αποτελεί την πολιτισμική πύλη ανάμεσα στην Ανατολή και στη
Δύση. Η σύγχρονη ασιατική Βαβέλ, όπως μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει τη Σιγκαπούρη, εναλλάσσει
πολλές διαφορετικές εικόνες και εντυπωσιάζει τον επισκέπτη της.
Τι δεν πρέπει να χάσω στη Σιγκαπούρη
•
•
•
•
•
•
•
•

Να κάνω το υπέροχο νυχτερινό σαφάρι στο ζωολογικό πάρκο
Να χαλαρώσω στο μαγευτικό βοτανικό κήπο με πανέμορφες ορχιδέες
Να περπατήσω τη γέφυρα double helix στη μαρίνα
Να επισκεφθώ το θεματικό πάρκο της Universal Studio & το ενυδρείο στο νησί Sentosa
Να απολαύσω ποτό στο Lantern – cosmopolitan bar, με εντυπωσιακή θέα στο skyline της πόλης
Να διασκεδάσω μέχρι αργά στο St James Power Station
Να επιδοθώ σε αγορές στα πολυκαταστήματα της Orchard road
Να απολαύσω μία αξέχαστη θεραπεία αναζωογόνησης στα Raffles Amrita Spa

