
BALI-GILI ADASI TURU
 

23 AĞUSTOS - 2 EYLÜL 2019

2200 USD

8 GECE 

TÜM TURLAR DAHİL

 

BALİ-UBUD-GİLİ TRAWANGAN-GİLİ MENO-

GİLİ AIR-ULUWATU-SEMINYAK

ENDONEZYA ADALARI TURU



UÇUS DETAYLARI

SINGAPORE HAVAYOLLARI ILE

 

23 ağustos 2019

İstanbul-Singapur : 13:30-05:00+1

 

24 ağustos 2019

Singapur-Denpasar : 16:10-19:05

 

1 eylül 2019

Denpasar-singapur : 21:45 - 00:20+1

Singapur-İstanbul : 01:45-07:45

 

 



TUR PROGRAMI

  

İstanbul yeni havalimanınd buluşma ve check in
işlemlerinden sonra Siingapur uçuşumuzu
gerçekleştiriyoruz.

1.GÜN - 23 AĞUSTOS

2.GÜN - 24 AĞUSTOS
 

24 Ağustos sabahı Singapur havalimanına
varışımızı takiben 2,5 saatlik iehir turuna
çıkacağız. Çğlen havalimanına varıp
havalimanındaki tema parkını gezip pasaport
işlemlerinden sonra uçuşumuzun olacağı
terminale gideceğiz.
 
Akşam 19:05 Denpasar'a varışımızı takiben 45
km mesafedeki Ubud'a gidip otele yerleşecek ve
dinleneceğiz.



 

Sabah kahvaltıdan sonra Bali adasının en
önemli su tapınağı olan Tirta Ampul'a
gideceğiz. Burada hinduların ibadetlerini
görüp istersek bizler de onlar gibi suya girip
arınabileceğiz.
 
Tirta Empul ziyaretinden sonra dünyanın en
pahalı kahvesi olan Kopi Luwak tadımı için
Luwak kahvesinin üretim merkezine gidip Misk
kesidini ve kahvelerin nasıl üretildiğini
öğreneceğiz.
 
Dileyenler kahve merkezindeki salıncaklarda
yeşillikler üzerinde sallanabilecek. Salıncak
ücreti kişi başı 20 usd'dir.
 
Kahve tadımından sonraki noktamız pirinç
terasları olacak. Birlikte pirinç teraslarının
içinde yürüyüş yapacak ve pirinç terasları
manzarasına doyup Ubud merkeze doğru yola
çıkacağız.
 
Tur bitiminde birlikte Ubud merkezi gezecek ve
size etrafı göstereceğiz. Sonrasına alışveriş
ve yemek için serbest zaman.
 
konaklama Ubud'daki otelimizde.

3.GÜN - 25 AĞUSTOS



 

Sabah kahvaltıdan sonra önce kanto lampo
şelalesine gidiyoruz. Burası hayatınızda
göreceğiniz en değişik şelalelerden bir
tanesi. Kayalardan basamak şeklinde düşen
şelalenin altında dilediğimiz gibi eğlenip
fotoğraflarımızı çektikten sonra ikinci
şelalemiz olan Tibumana'ya gideceğiz. Tibumana
yüzmek için de çok ideal olduğu için burada
yüzme molası verdikten sonra Ubud Monkey
Forest ziyaretimizi gerçekleştireceğiz.
 
Tüm gezilecek noktaları bitirdikten sonra
Ubud'u gezmeniz ve alışveriş yapmanız için
serbest zaman.
 
konaklama Ubud'daki otelimizde.

4.GÜN - 26 AĞUSTOS

5.GÜN - 27 AĞUSTOS

 

kahvaltıdan sonra Gili adaları için iskeleye
transferimiz gerçekleşecek. 1,5 saatlik hızlı
bot yolcuğundan sonra Gili Trawangan adasına
varacağız. 
 
Varışı takiben deniz,kum ve güneşin tadını
çıkarmanız için serbest zaman.
 
Konaklama Gili Trawangan'daki otelimizde.



 

Sabah kahvaltıdan sonra tekne turu için limana
gideceğiz. Bize özel olan teknemize binip önce
Gili Meno adasına gidip su altı müzesindeki
heykellere dalacak sonra su kaplumbağaları ile
yüzecek ve en son Gili Air'de final yapacağız.
öğleden sonra Gili Trawangan'a gönüş. Kısa bir
dinlenmeden sonra günbatımı için buluşup
birlikte adanın en iyi günbatımı noktasına
gideceğiz.
 
konaklama Gili Trawangan'daki otelimizde.

6.GÜN - 28 AĞUSTOS

7.GÜN - 29 AĞUSTOS

 

tüm gün adanın keyfini çıkarmanız için serbest
zaman.
 
Konaklama Gili Trwangan'daki otelimizde.
 
 
 



 

Sabah kahvaltıdan sonra Bali adasının güney
sahillerine geçiyoruz. Ye Dua Et Sev filminin
çekildiği Padang Padang kumsalında kısa bir
yüzme molasından sonra Uluwatu bölgesindeki en
iyi mekanlardan biri olan Single Fin'e geçip
burada sonsuzluk havuzu için günbatımı
yapacağız.
 
konaklama Seminyak'taki otelimizde.

8.GÜN - 30 AĞUSTOS

9.GÜN - 31 AĞUSTOS

 

kahvaltıdan sonra Bali için dönüş yoluna
geçiyoruz. Teknemiz 10:30'da kalkıyor. Bali'ye
vardıktan sonra Seminyak'taki otelimize
vardıktan sonra Seminyak bölgesini gezmeniz ve
dinlenmeniz için serbest zaman.
 
Konaklama Seminyak'taki otelimizde.

10.GÜN - 1 EYLÜL

 

Kahvaltıdan sonra check-out işlemlerini yapıp
valizlerimizi otelin lobisine bırakıp serbest
zaman veriyoruz. Saat 18:00'de otelden ayrılış
ve turun sonuna geliyoruz.



FIYATA DAHIL OLANLAR

-Singapur havayolları ekonomi sınıfı gidiş-

dönüş uçak biletleri

 

-Bali adasındaki tüm turlar

 

-Bali adasındaki tüm ulaşımlar

 

-Gili feribot biletleri

 

-Gili tekne turu

 

-Beach Club'da alınacak ilk kokteyler

 

-Tüm giriş ücretleri

 

-Yurtdışı çıkış harcı

 



FIYATA DAHIL OLMAYANLAR

-programda belirtilmeyen öğle ve

akşam yemekleri

 

-75 USD rehberlik ücreti

 

 


