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BALİ BALAYI TURU 
 

SİNGAPUR HAVAYOLLARI İLE 

6 GECE 7 GÜN  
 
1.GÜN: İSTANBUL- SİNGAPUR 

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali Singapur Havayolları Kontuarı önünde saat 10.25 de 
buluşma. Bilet ve gümrük işlemlerinin ardından Singapur Havayollarının SQ 391 sefer sayılı uçağı ile saat 
13.25 de Singapur a hareket. Uçakta gece yolculuğu. 
 
2.GÜN: SİNGAPUR- BALİ  
Yerel saat ile 05.45 de Singapur’a varış. Uçak değiştirerek SQ940 ile 06.50 de Bali Adasının başkenti 

Denpasar a hareket. 09.35 de Bali’ye varış ve nüfusunun yüzde doksanının Hindu olduğu bu cennet 
adanın ünlü plajlarından birindeki otelimize transfer, yerleşme ve serbest zaman. Konaklama 
seçtiğimiz otelimizde. 
 
3.GÜN: BALİ 

Sabah kahvaltısından sonra serbest zaman. Dileyen misafirlerimiz için ekstra Kintamani volkan 
turu. Tam gün sürecek bu turda sabah 08.30 lobiden hareketle, dünyanın en pahalı ve en kaliteli incileri 
olan Endonezya incilerinin bulunduğu mağaza gidiyoruz. Buradaki kısa molamızın ardından Kintamani 
bölgesine doğru devam ediyoruz. Yol boyunca batik, ağaç oymacılığı ve resim sanatlarının geliştiği 
köyleri gezerek, atölyelerdeki çalışmaları izliyor ve alışveriş imkanı buluyoruz. Kintamani bölgesine 
vardığımızda, yanardağın tam karşısında bir restoranda açık büfe öğle yemeği yiyoruz. Dönüş yolunda 
Kutsal Su Tapınağı’nı ziyaret ediyoruz. Daha sonra Bali’nin dünyaca ünlü pirinç terasları görüp; yerel 
evlere gerçekleştireceğimiz ufak ziyaretlerin ardından otele dönüyoruz. Turumuz takriben 9 saat 
sürmektedir. Konaklama otelimizde.  
4.GÜN: BALİ 
 
Sabah kahvaltısından sonra serbest zaman. Bu gün dileyen misafirlerimiz için öğleden sonra ekstra 
Tanat Loh turu. Yarım günlük bu tur için, öğleden sonra 14.30 da lobiden hareket ediyoruz. Önce adanın 
ikinci büyük tapınağı olan Mengwi Tapınağını ziyaret ediyoruz. Daha sonra Bali’nin simgelerinden, 
okyanusun üstünde bir kayaya inşa edilmiş olan Tanah Lot Tapınağına varıyoruz. Burada gün batımını 
izlendikten sonra otele dönüş. Konaklama otelimizde. 
 
5.GÜN: BALİ 
 
Sabah kahvaltısından sonra serbest zaman. İsteyenler eksta olarak tam günlük Nusa Lembognan Adası 
turuna katılabilirler. Tam günlük turumuz sabah yaklaşık 08:30 ile 17:30 saatleri arasında olacaktır. 
Bali’nin yakınındaki Nusa Lembognan adasına gidip, orada bir gün geçirebilirsiniz. Bir katamaranla 
adaya gidilir. Seyahat sırasında yelkenlinin güvertesinde güneşlenme imkanı vardır. Çeşitli ikramlar 
yapılır. Adada gün boyu şnorkel, banana boat ve altı cam tekne gezilerinden faydalanılabilmektedir. Öğle 
saatinde barbekü yapılıp keyifli bir yemek alınmaktadır. Akşam otele dönüş ve konaklama otelinizde. 
 
6.GÜN: BALİ - SİNGAPUR 
 
Sabah kahvaltısından sonra serbest zaman. Deniz ve güneşten son kez istifade fırsatı. Akşam üzeri sonra 
havalimanına transfer. Singapur Havayollarının SQ949 sefer sayılı uçağı ile saat 21.45 de Singapur’a 
hareket. 
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7.GÜN: SİNGAPUR - İSTANBUL 
 
Yerel saat ile 00.20 de varışın ardından, saat 01.45 de Singapur Havayollarının SQ 392 sefer sayılı uçağı 
ile İstanbul’a hareket. Sabah 07.25 de İstanbul’a varış ve turumuzun sonu. 

 

 

 FİYATLAR UÇUŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR
 

 

 

 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER:  
 Singapur Havayolları ile istanbul – Bali - İstanbul uçuşları



 Seçilen otelde 5 Gece oda + kahvaltı konaklama


 Özel araç ile havaalanı/ otel/ havaalanı transferleri


 Lokal rehberlik hizmetleri


 Havaalanı vergisi


 Seyahat güvence paketi
 
 
 

FİYATA DAHİL OLMAYANLAR: 
 

 Yurtdışı çıkış fonu - 15 TL


 Kişisel Harcamalar


 Bali vizesi (kapıda alınmaktadır – 35 USD)


 Çıkış vergisi (200.000 IDR)
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