BALI 6-15 AUGUST

ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ!

Δημιουργούμε
παρέες που
λατρεύουν το βουνό,
τη θάλασσα, την
περιπέτεια!

11 χρόνια τώρα
ταξιδεύουμε στους
κορυφαίους
προορισμούς του
πλανήτη.
Η ΠΑΡΕΑ ΣΟΥ!

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ!
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Κορυφαίες
ταξιδιωτικές
υπηρεσίες γιατί
είμαστε ταξιδιώτες,
όπως Εσείς!

Μπαλί, 6-15 Αυγούστου 2015.

BALI!

Ελάχιστοι τροπικοί παράδεισοι
στον κόσμο διαθέτουν τόσα πολλά
αξιοθέατα και τόσο εξαιρετικές
καταδύσεις!
Λίγοι προορισμοί στη Γη διατηρούν
ανέπαφη την φυσική τους ομορφιά
και τον ντόπιο πολιτισμό, ενώ
συγχρόνως κάνουν τον επισκέπτη να
νιώθει σαν στο σπίτι του.
Συνδυάζοντας κορυφαίες υπηρεσίες
σε εξαιρετικές τιμές, το Μπαλί είναι
ένας πολύ αγαπημένος προορισμός!
Έχοντας ήδη οργανώσει 5 ομαδικά
ταξίδια εκεί (και δεκάδες ατομικά),
γνωρίζουμε βαθιά τον προορισμό και
μπορούμε να σας υποσχεθούμε ένα
ταξίδι off the beaten track. Ο συνοδός
του ταξιδιού, ο Αντώνης Βίντος ,
εκπαιδεύτηκε σε αυτά νερά ως
εκπαιδευτής κατάδυσης και έχοντας
ταξιδέψει στο Μπαλί επανειλημμένως,
είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να
δώσει στο ταξίδι σας το κάτι
παραπάνω.
Στις 9 μέρες που θα βρεθούμε στο
Μπαλί της Ινδονησίας, θα
φωτογραφήσουμε μερικά από τα
σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού,
μυστικιστικούς ινδουιστικούς ναούς,
καταπράσινους ορυζώνες,
εντυπωσιακές ηφαιστειακές
καλντέρες, ατελείωτες παραλίες με

[2]

μαύρη άμμο, υπέροχα
ηλιοβασιλέματα στον ωκεανό.
Θα καταδυθούμε σε ναυάγια και
κολυμπήσουμε δίπλα σε γιγαντιαία
μάντα.
Θα γευτούμε νοστιμότατο φρέσκο
ψάρι κ αστακούς δίπλα στο κύμα και
θα πιούμε τα ποτάκια μας σε κεφάτα
μπαρ.
Το ταξίδι στο Μπαλί θα σας μείνει
αξέχαστο, είτε είστε δύτες, είτε όχι και
ο Αύγουστος είναι η καλύτερη εποχή
για να το επισκεφθείτε!
Οι πτήσεις μας:
1 QR208 6AUG ATHDΟΗ 0120 0540
2 QR960 6AUG DOHDPS 0810 2315
3 QR961 15AUG DPSDOH 0040 0450
4 QR209 15AUG DOHATH 0715 1145

Προτεινόμενα ξενοδοχεία:
8 βράδια στο Swiss Belresort Watu
Jimbar σε deluxe δωμάτιο με
πρωινό.

Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας θα
αναζητηθούν άλλα παρόμοια
ξενοδοχεία.

6 Αυγ: Αναχωρούμε από την Αθήνα
μέσω Doha με προορισμό την
πρωτεύουσα του Μπαλί, την
Denpasar Τζακάρτα, όπου θα
φτάσουμε την ίδια μέρα, αργά το
βράδυ.
7 Αυγ: Το πρωί θα είναι ελεύθερο
για να ξεκουραστούμε από το μακρύ
ταξίδι και να προσαρμοστούμε στο
τροπικό περιβάλλον. Το απόγευμα θα
εκδράμουμε στο αρχαίο ανάκτορο
Taman Ayun, θα επισκεφθούμε το
ιερό δάσος των μαϊμούδων Alas
Kedaton και τον
πολυφωτογραφημένο και πανέμορφο
ναό Tanah Lot στην δυτική ακτή του
νησιού υπό το φως του
ηλιοβασιλέματος. Επιστροφή κ
διανυκτέρευση στη Sanur.
8 Αυγ: Μετά το πρωινό θα
μεταφερθούμε στο βόρειο κομμάτι
του νησιού για να καταδυθούμε σε
ένα από τα πιο διάσημα ναυάγια του
κόσμου, το Liberty, αλλά και στους
γύρω υπέροχους υφάλους της ακτής
της Τulamben. Γεύμα ανάμεσα στις
καταδύσεις. Αργά το απόγευμα θα
επιστρέψουμε στη Sanur.
9 Αυγ: Πρωινό. Ημέρα καταδύσεων
στη Nusa Penida για να
φωτογραφήσουμε Mola Mola και
Μαντα. Θα κάνουμε 2 βουτιές με
σκάφος, με πρόχειρο γεύμα ανάμεσα
στις καταδύσεις. Διανυκτέρευση στη
Sanur.
10 Αυγ: Πρωινό. Εκδρομή στον
γαλήνιο ορυζώνα Jatiluwih και στον
ναό Batukaru στις πλαγιές του
ηφαιστείου Batukaru. Μεταφορά
στον Ulun Danu, έναν ναό χτισμένο
στις όχθες της ηφαιστειακής λίμνης

καλντέρας Beratan. Επιστροφή αργά
το απόγευμα στο ξενοδοχείο για
διανυκτέρευση.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!

11 Αυγ: Μετά το πρωινό μεταφορά
στο βόρειο τμήμα του νησιού, στην
περιοχή της Amed όπου θα
εξερευνήσουμε τους πλούσιους
υφάλους της περιοχής. Θα
πραγματοποιήσουμε 2 καταδύσεις με
μεσημεριανό γεύμα ανάμεσα στις
βουτιές. Αργά το απόγευμα
μεταφορά πίσω στη Σανουρ για
διανυκτέρευση.
12 Αυγ: Πρωινό. Ημέρα καταδύσεων
στη Nusa Penida για απολαυστικό
drift diving στους πλούσιος υφάλους
της. Θα κάνουμε 2 βουτιές με
σκάφος, με πρόχειρο γεύμα ανάμεσα
στις καταδύσεις. Διανυκτέρευση στη
Sanur.
13 Αυγ Αφού πάρουμε πρωινό θα
ξεκινήσουμε για την Ubud, την πόλη
των καλλιτεχνών. Θα επισκεφθούμε
το διάσημο monkey forest, θα
περπατήσουμε την πολύβουη αγορά
της και θα αγοράσουμε τα
αναμνηστικά μας από τα
καταστήματα του χωριού. Το γεύμα
και η είσοδος στο δασάκι με τις
μαϊμούδες δεν συμπεριλαμβάνονται
στην τιμή. Το απόγευμα θα
επιστρέψουμε στην Sanur.
14 Αυγ: Ελεύθερη μέρα για
χαλάρωση. Το βράδυ θα μας
μεταφέρουν στο αεροδρόμιο για την
πτήση της επιστροφής.
15 Αυγ: Άφιξη στην Αθήνα μέσω
Doha.

ΠληροφορίεςΚρατήσεις
Geo@aqualized.com

+306932482779
To ταξίδι διοργανώνεται υπό
την αιγίδα του Aktina Travel
Group,
Φιλελλήνων 26, Σύνταγμα,
2104221800
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Η Tulamben στην βόρεια ακτή του
νησιού κρύβει μερικές καταδύσεις
παγκόσμιας κλάσης. Αξίζει να μείνει
κανείς σε αυτή την περιοχή για μέρες
ώστε να την εξερευνήσει όπως της
αξίζει!
Το γνωστότερο καταδυτικό σημείο
είναι το ναυάγιο USAT Liberty και μια
κατάδυση σε αυτό θα σας πείσει για
το δίκαιο της φήμης του.
Το πλοίο χτυπήθηκε από ιαπωνικό
υποβρύχιο το 1942 κατά τη διάρκεια
του Β’ ΠΠ και προσάραξε στην ακτή
της Tulamben.
Έμεινε εκεί για 21 χρόνια, όταν το
1963 η έκρηξη του ηφαιστείου
Agung το μετακίνησε προς το σημείο
που βρίσκεται τώρα, σε βάθη από 9
μέχρι 30 μέτρα!
Ο ύφαλος που έχει δημιουργηθεί
είναι προσβάσιμος για όλα τα επίπεδα
δυτών, ενώ ακόμα και snorkelers
μπορούν να το χαζέψουν από την
επιφάνεια.

γιγαντιαίων bumphead parrot fish,
ροφούς, sweetlips κλπ), υγιή
κοράλια (γοργόνιες, ακρόπορες,
μαλακά κοράλια), εξαιρετικό μάκρο
(pygmy seahorses, mantis shrimps,
nudibranchs κλπ) και όλα αυτά σε
συσκευασία ναυαγίου!

ΟΙ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ!

Η Αmed, είναι ένα μικρό
παραθαλάσσιο χωριό στο
βορειοανατολικό άκρο του Μπαλί.
Σε μικρή απόσταση από την ακτή θα
συναντήσουμε κοραλιογενείς τοίχους
γεμάτους ζωή, από εξαιρετικό μάκρο
εώς κοπάδια jack fish.

H Nusa Penida, είναι ένα νησάκι,
διάσημη τοποθεσία για καταδύσεις,
στα ανατολικά του Μπαλί.
Ο υποβρύχιος φωτογράφος θα έχει
τη δυνατότηα να φωτογραφήσει
κοράλια σε εξαιρετική κατάσταση και
αφθονία ζωής σε μια υπέροχη
κατάδυση ρεύματος και το highlight
της κατάδυσης θα είναι τα manta και
τα mola mola που αναμένουμε να
συναντήσουμε!

Η είσοδος είναι από την ακτή και
αναλόγως τον κυματισμό μπορεί να
απαιτεί προσοχή.
Λίγοι καταδυτικοί τόποι συνδυάζουν
πελαγικά (όπως barracuda, τεράστια
κοπάδια από Jack fish κλπ) με
πλούσια ζωή υφάλου (κοπάδια
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Aqualized Bali, 6-15 August. One trip to remember!
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:
Tα αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής και όλες οι
μεταφορές από και προς ξενοδοχεία και αεροδρόμια.
Η διαμονή και το πρωινό στo ξενοδοχείo που
αναφέρεται (ή σε αντίστοιχης κατηγορίας σε περίπτωση
μη διαθεσιμότητας).
Οι εκδρομές που αναφέρονται παραπάνω με αγγλόφωνο
ξεναγό.
Οι συνολικά 8 καταδύσεις που αναμένεται να
πραγματοποιήσουμε (οι τοποθεσίες μπορεί να αλλάξουν
λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών) και οι μεταφορές
στα καταδυτικά σημεία. Γεύμα τις ημέρες των
καταδύσεων. Ο καταδυτικός εξοπλισμός.
Δεν συμπεριλαμβάνονται:
Βίζα Ινδονησίας 35 usd πληρωτέα τοπικά.
Τουριστικός φόρος Ινδονησίας 200000Rp (περί τα
15ευρώ) πληρωτέα τοπικά,

Οι προαιρετικές εκδρομές.
H χρήση Nitrox (5 usd για κάθε φιάλη).
Γεύματα πέραν των αναγραφομένων,
τα φιλοδωρήματα,
η επιβάρυνση μονόκλινου 500 ευρώ.
Tιμή 2290 ευρώ. (non divers 1950 ευρώ)
Η τιμή είναι υπολογισμένη στη σημερινή ισοτιμία ευρώδολαρίου και ενδέχεται να αλλάξει εάν αλλάξει η
ισοτιμία.
Επίσης η τιμή είναι υπολογισμένη στην τωρινή τιμή των
πτήσεων. Καθυστέρηση στην έκδοση αυτών ενδέχεται
να επηρεάσει την τιμή.
Το ταξίδι για να πραγματοποιηθεί προϋποθέτει
συμμετοχή 11 ατόμων κατ’ ελάχιστο.
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