
North Bali  Stunning  Day Tour
Детайли:

13 часа    All-inclusive    Мин. брой хора: 4
Несравнима екскурзия, която ще Ви преведе през едни от най-емблематичните места в

Бали!

ОПИСАНИЕ
Денят ще започне така:
Нашата all-inclusive дневна обиколка North Bali Stunning Day Tour 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 най-популярнят ни тур 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! 
Нашият фантастичен англоговорящ екскурзовод ще ви отведе, за да видите едни от най-
известните места на острова, включително:
√ Pura Ulun Danu Bratan
√ Handara Gate
√ Monkey Meet & great
√ Restaurant
√ Banyumala Twin Waterfalls
Избрано за топ тур в Бали, той 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!
И тъй като тази обиколка включва всичко, няма нужда да се притеснявате за входни такси, 
къде да отидете или къде да ядете (дори обядът е включен!).
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
Посещение на най-емблематичния храм на о.Бали и разходка в разкошните му градини.
Посещение на най-известната врата на острова – Хандара Гейт.
Непринудена среща с маймуни.
Типичен Балийски обяд с панорамна гледка към езерото Buyan Lake.
Разходка в джунглата и къпане в топ водопада Banyumala.
Имате свой собствен частен екскурзовод и шофьор за деня, който ще 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. – покрити сте!

ГРАФИК НА ЕКСКУРЗИЯТА

 8:00
Взимане от вилата или хотела (точното време може да варира в зависимост от 

местоположението Ви).



 9:00
Пристигане в храма Pura Ulun Danu Bratan Temple!

 10:45
Посещение на най-известната врата в Бали – Handara Gate!

 12:00
Среща, снимки и хранене със свободни маймуни в джунглата Puncak, по пътя за водопада!

 13:00
Обяд в местен ресторант в месността Desa Wisata Wanagiri с панорамна гледка към 

езерата Twin Lake – Buyan & Tamblingan.

 15:00
Посещение на Banyumala Twin Waterfalls.

 17:30
Край на екскурзията и връщане към вилата или хотела (точното време може да варира в 

зависимост от местоположението).

ЕКСКУРЗИЯТА ВКЛЮЧВА
√ Частен двупосочен транспорт от Вашата вила или хотел
√ Англоговорящ шофьор и екскурзовод
√ Частен автомобил с климатик
√ Обяд в панорамен ресторант
√ Входни билети за всички места, който ще бъдат посетени

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

80$ (ЗА 1 ЧОВЕК)
√ 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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