
Bali  Instagram Tour
Детайли:

13 часа    All-inclusive    Мин. брой хора: 1
„Островът на боговете“ – едно наистина незабравимо изживяване на ваканцията.

Ако магически водопади, зашеметяващи храмове и тропически джунгли звучат като нещо, в
което бихте се влюбили, Бали определено е мястото за вас! Позволете ни да Ви разведем
сред нашия любим островен рай и да се присъединим към Вашата уникална обиколка на

Бали Instagram тур.
Вижте и краткия 1-минутен видеоклип за това, което можете да очаквате от това забавно

еднодневно пътуване, изследвайки многото чудеса, които Бали може да предложи.

ОПИСАНИЕ
Нашата all-inclusive дневна обиколка Bali  Instagram ще започне сутринта, когато ще бъдете 
взети от вилата или хотела от Вашия личен шофьор и екскурзовод за деня – член на нашия
прекрасен екип, чиято мисия е да имате страхотен ден.
Това е един от най-популярните ни турове в Бали, така че не го пропускайте!
Ние ще се погрижим за всичко, така че можете просто да се отпуснете и да се насладите на
пътуването – няма нужда да се притеснявате за билети, входни такси, къде да отидете или 
къде да хапнете! 
Вашият фантастичен англоговорящ екскурзовод ще ви отведе, за да видите моного 
известни места на острова, включително:
√ Небесните порти в храма Лемпуян
√ Красивата гледка към планината Агунг
√ Тирта Гангга
√ Водопада Тукад Чепунг
√ Оризовите тераси от Тегалаланг
√ Местна балийска плантация за кафе
√ Известна люлка в джунглата
Избрано за топ турне в Бали, 3 години поред, нашето турне в Bali Instagram Tour ще ви даде
цял ден вълнение и наистина незабравими спомени.
Има причина тази обиколка да бъде толкова високо ценена; това е възможност веднъж в 
живота да получите невероятни снимки, както и невероятни преживявания.
Вашият водач дори ще действа като Ваш личен фотограф за деня и ще Ви помогне да 
направите някои страхотни снимки!
За вълнуващо, автентично и лично преживяване на красивия о.Бали, резервирайте 
обиколката си при нас днес. Нямаме търпение да Ви разведем наоколо!

НАЙ-ВАЖНИТЕ АКЦЕНТИ
Посетете едни от най-известните места в Instagram на Бали и направете невероятни 
снимки на всяко едно!
Имайте свой собствен частен екскурзовод и шофьор за деня, който иска да сподели 
местните си знания с Вас.
Това пътуване е всеобхватно, така че няма нужда да се притеснявате за харченето на 
допълнителни пари за обяд, входни такси и т.н. – покрите сте!

ГРАФИК НА ЕКСКУРЗИЯТА

 6:00

Вземане от вилата или хотела Ви (точното време може да варира в зависимост от 

местоположението).



 9:00

Пристигане в Tirta Gangga

 9:30

Пристигане в храма Pura Lempuyang (гледка към планината Agung)

 12:00

Време за обяд!

 14:00

Пристигане до водопада Tukad Cepung Waterfall

 16:00

Пристигане на оризовите тераси на Tegalalang

 17:00

Люлка в джунглата на известната плантация за кафе

 18:00 – 19:30

Тръгване обратно към вилата или хотела Ви (точното време може да варира в зависимост 

от местоположението ви)

ЕКСКУРЗИЯТА ВКЛЮЧВА
√ Частен двупосочен транспорт от Вашата вила или хотел
√ Англоговорящ шофьор и екскурзовод
√ Частен автомобил с климатик 
√ Обяд на шведска маса
√ Всички входни такси
√ Билет за люлка в джунглата
√ Дегустация на кафе
√ Минерална вода
√ Мокри салфетки

КАКВО ДА СИ НОСИТЕ
√ Слънцезащитен крем
√ Обувки и сандали
√ Хавлиена кърпа и бански костюм
√ Камера (телефон или фотоапарат)
√ Вашата усмивка

85 $ (ЗА 1 ЧОВЕК)
√ Ако искате да избегнете част от трафика и дългите линии в храма Лемпуян, предлагаме 
Ви да започнете обиколката в 4:30 ч.
√ Времената и атракциите обикновено могат да бъдат персонализирани, за да отговарят на
Вашите предпочитания (просто ни уведомете).
√ Горните времена в много редки случаи подлежат на промяна, според местните условия.
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