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Τ
ο μάτι πλημμυρίζει με την απέ-
ραντη εικόνα του ωκεανού· αυτή 
που το προηγούμενο βράδυ με 
την άφιξή μας στην παραλία 
του Tanah Lot ήταν μόνο ήχος: η 

υπόκωφη χορωδία των κυμάτων στο βαθύ 
σκοτάδι του Ισημερινού, ένας παφλασμός 
αλλιώτικος από αυτόν που είχε συνηθίσει 
το αυτί: βαρύς, γεμάτος, φουσκωμένος, 
δυνατός. Η πρωινή άμπωτη διαδέχεται τη 

βραδινή παλίρροια· ένα φως αλλιώτικο, 
μια γαλήνη απέραντη, ένα γαλάζιο διαφο-
ρετικό από αυτό που έχει μάθει το μάτι του 
ταξιδιώτη στη Μεσόγειο. 
Γυαλιστερή, ηφαιστιακή, απέραντη αμμου-
διά, σιωπηλοί μα χαμογελαστοί ψαράδες 
να ρίχνουν τα αυτοσχέδια δίχτυα τους στη 
θάλασσα, ένας ήλιος που αγκαλιάζει μέσα 
στην πρωινή δροσιά, τα δώρα του ωκεα-
νού: κοχύλια και κοράλια που άφησε πίσω 
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Luxury Resort: Alila Villas Soori. 
Βρισκόμαστε στη νοτιοδυτική ακτή 
του Μπαλί. Τοπική ώρα: πρωινή 
αλλά αδιάφορο καθώς ο χρόνος 
εδώ φαίνεται να μην έχει σημασία.
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του το κύμα στην άμμο, η απεραντοσύνη 
και ο ινδουιστικός ναός πάνω στον απάτητο 
βράχο στην άκρη της ακτής - βασιλιάς της 
παραλίας, στο θρόνο του να ατενίζει σιω-
πηλά τον ωκεανό. Βρισκόμαστε στο Alila 
Villas Soori, το κατάλυμα που απλώνεται 
κατά μήκος της παραλίας Tanah Lot, που 
μας χάρισε μερικές από τις πιο αυθεντικές 
εμπειρίες κατά τη διάρκεια της διαμονής 
μας στο Μπαλί.
Το εξαιρετικό Alila Villas Soori εκτείνεται 
κατα μήκος της παραλίας Tanah Lot (από 
τον ομώνυμο ναό) στην περιοχή Tabanan, 
μία από τις πιο γόνιμες και γραφικές 
περιοχές στο νησί, σε απόσταση μόλις 
20 λεπτών οδικώς από το αεροδρόμιο 
Νgurah Rai. Εδώ, μέσα σε μερικές εκατο-
ντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα συναντά 
κανείς μία μεγάλη γεωφυσική ποικιλό-
τητα που πάλλεται ανάμεσα στο ηφαιστι-
ακό έδαφος, την τροπική ζούγκλα, τους 
καταπράσινους ορυζώνες και τις πανέ-
μορφες παραλίες ηφαιστιακής άμμου με 
εξαιρετική πανοραμική θέα στον ωκεανό. 
Πρόκειται για ένα πολυβραβευμένο κατά-
λυμα, σχεδιασμένο από την ομάδα SCDA 
Architects, με άριστες εγκαταστάσεις 
υψηλής μίνιμαλ αισθητικής, σε απόλυτη 
αρμονία με τον περιβάλλοντα χώρο. Η 
πολύτελής διαμονή, η αρμονία και το ευ 
ζην που παρέχουν οι άρτιες υπηρεσίες, η 
απόλαυση των αισθήσεων σε συνδιασμό 
με την απόλυτη εμπειρία του ωκεανού στο 
Alila Villas Soori είναι φιλοσοφία.
Εδώ η παραδοσιακή Ασιατική αρχιτεκτο-
νική συναντά τα σύγχρονα τεχνολογικά 
μέσα. Έτσι, ο επισκέπτης απολαμβάνει την 
αυθεντική εξωτική εμπειρία χωρίς ωστόσο 
να στερηθεί τις απολαύσεις της σύγχρο-
νης άνεσης και πολυτέλειας. Χτισμένες 
σε υπερυψωμένο επίπεδο, οι 48 ιδιωτικές 
βίλες του Allila Soori εξασφαλίζουν την 
άνεση και ηρεμία με ανεμπόδιστη τη θέα 
του ωκεανού, καθώς και την ιδιωτικότητα 
στους αυτόνομους εξωτερικούς χώρους 
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για κάθε κατάλυμα μαζί με ιδιωτικές πισί-
νες μεγέθους 156-290 τ.μ. 
Μείναμε έκπληκτοί με την ευρηματική κου-
ζίνα του Οmbak restaurant,  πιστή ωστόσο 
στην Ινδονησιακή παράδοση αλλά και μια 
μοντέρνα ματιά στην organic φιλοσοφία. Η 
θέα και αύρα του Ινδικού Ωκεανού παντα-
χού παρούσα τόσο στα ρομαντικά δείπνα, 
όσο και στα εξαιρετικά cocktails του Drift 
lounge bar. Φυσικά, δεν παραλείπει κανείς 
ν’ απολαύσει την κεντρική πισίνα, τις υπη-
ρεσίες massage και spa αλλά και τα άρι-
στης ποιότητας προϊόντα Allila Soori for 

“him” and “her” που παρέχονται απλόχειρα 
για την προσωπική φροντίδα του κάθε επι-
σκέπτη. 
Δε θα ήθελε κανείς να αποχωριστεί ούτε 
για μια στιγμή τον προσωπικό του παρά-
δεισο. Το Alila Soori, είναι ένα πραγματικό 
διαμάντι μέσα στην αγκαλιά ενός μεγάλου 
εξωτικού κήπου που λέγεται Μπαλί!

Η Exotic Tours αντιπροσωπευει αποκλει-
στικα το Alila Villa Soori και μας εξασφα-
λίζει καθημερινές, εγγυημένες αναχω-
ρήσεις σε ειδικες τιμες για το Μπαλί (& σε 

συνδιασμό με τη Σιγκαπούρη) από Αθήνα & 
Θεσσαλονίκη. Ειδικές παροχές & προνόμια 
για ΓΑΜΗΛΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ.
Σε αποκλειστική συνεργασία με το ALILA 
VILLAS SOORI σας προσφέρουμε :
1. Για κρατήσεις έως και 2 μήνες νωρίτερα, 

εκπτωση 10%.
2. Για κάθε 4 βράδια διαμονής ΔΩΡΟ επι-

πλέον 1 διανυκτέρευση σε ιδιωτική βίλα 
με πισίνα.

INFO www.exotictours.gr
Τηλ.: Θεσσαλονίκη: 2310 632572 
Αθήνα: 210 3640500
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