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BALI - NATUREZA MÍSTICA   INDONÉSIA 2019   

UBUD

5º DIA:  UBUD  APA
Pequeno-almoço. Dia livre para fazer de Ubud o seu re-
fúgio espiritual. Descubra uma pequena cidade tradicional 
onde oficinas de artesanato e galerias de arte partilham o 
território com templos e arrozais. Um recanto verde onde 
os dias se transformam em meses, catapultado para o es-
trelato turístico pelo livro e filme “Comer, Orar e Amar”. 
Possibilidade de realizar algumas excursões opcionais. 
Alojamento. 

6º DIA:  UBUD - KINTAMANI - NUSA DUA OU TANJUNG 
BENOA  MP
Pequeno-almoço. Visita do Mercado de Ubud, um mercado 
de arte tradicional com uma ampla coleção de artesanato 
típico de Bali. Continuação até ao este da ilha, uma viagem 
por cenários de incrível beleza até chegar a Kintamani. 
Aprecie as esplêndidas vistas do vulcão Batur com o lago 
homónimo na sua base. Almoço num restaurante junto à 
cratera do vulcão. De seguida, continuação até ao hotel 
com paragem, no percurso, no Templo de Tirta Empul, um 
lugar de culto hinduísta cujas nascentes, consideradas sa-
gradas, são muito procuradas pelos locais para rejuvenes-
cer, purificar a mente e o espírito. Chegada a Nusa Dua, um 
enclave paradisíaco intimista, sereno e luxuoso. Situadas na 
ponta sul de Bali, as praias de Nusa Dua oferecem um lugar 
idílico para relaxar antes de regressar a casa.  Alojamento. 

7º E 8º DIAS: NUSA DUA OU TANJUNG BENOA  APA
Pequeno-almoço e alojamento. Dois dias livres para relaxar 
nestas magníficas praias e/ou continuar a  descobrir outros 
encantos de Bali, a pequena Ilha dos Deuses. Possibilidade 
de realizar algumas excursões opcionais. 

9º DIA: NUSA DUA/TANJUNG BENOA - DENPASAR - ...  PA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aeropor-
to para embarcar em voo com destino à sua cidade de ori-
gem, via cidade (s) de conexão. Noite e refeições a bordo. 

10º DIA:  ... - LISBOA  
Chegada e Fim dos nossos serviços.

POSSIBILIDADE DE EXTENSÕES A :
LOMBOK   |   SURABAYA   |   YOGYAKARTA

  ILHAS GILI TRAWANGAN    

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

AS047 10 2 1.050 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 290€  TOTAL 1.340€ (MÍN. 6 PAX)

1º DIA:  LISBOA - ...
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 
Formalidades de embarque e partida em voo com destino a 
Denpasar, capital da ilha de Bali, via cidade (s) de conexão. 
Refeições e noite a bordo…

2º DIA:  ... - DENPASAR - KUTA  SA
… Chegada. Concluídas as formalidades aduaneiras, encon-
tro com o nosso representante local e transfer ao hotel em 
Kuta, de extenso areal e mar agitado, um verdadeiro pa-
raíso para os surfistas. Localizadas no sudoeste da ilha, a 
praia está numa área turística muito jovem, repleta de lojas, 
restaurantes e animação noturna. Tempo livre para sentir o 
movimento das ruas e misturar-se com uma multidão mul-
ticultural de prancha na mão e estilo descontraído. Ligue 
o “modo de férias” e sinta a magia da Ilha dos Deuses ao 
contemplar um dos mais magníficos pores-do-sol do ocea-
no Índico. Alojamento. 

3º DIA:  KUTA - BELIMBING  APA 
Pequeno-almoço. Visita de Taman Ayun, um magnificente 
templo real familiar (Pura Kawiten) construído em 1634 para 
honrar os antepassados da dinastia Raja de Mengwi e ou-
tros deuses hinduístas. Destaque para o elaborado trabalho 
de escultura da fachada e para o terceiro e mais sagrado 
pátio do templo, apenas acessível nos dias de celebrações 
religiosas. Impressione-se com os “merus” (templos) de 
cinco, sete, nove e onze camadas, símbolos da montanha 
e do universo, e com o enorme fosso que rodeia o templo, 
uma representação do mundo dos oceanos. Continuação 
até Belimbing, uma região única com belos terraços de 
arroz, plantações de café, cacau e típicas aldeias balinesas. 
É impossível ficar indiferente a este enorme tapete verde 
esmeralda que se estende sobre as encostas da montanha 
de Batakuru. Alojamento no Cempaka Villa. Entre na vida 
rural de Bali, desfrute da arquitetura tradicional e deixe-se 
encantar pelas incríveis vistas sobre os terraços de arroz.

4º DIA:  BELIMBING - PUPUAN - ULUNDANU - UBUD  MP
Caminhada matutina para percorrer os campos de arroz 
e descobrir as árvores tropicais desta região (mangostão, 
noz-moscada, salak, – “a fruta-serpente” – cacau e durio). 
Na época das plantações, cruze-se com os agricultores que 
trabalham a terra com a ajuda dos búfalos. Respire o ar da 
montanha e sinta a energia deste cenário tranquilo onde 
reina a natureza. Regresso ao hotel para tomar o peque-
no-almoço. Saída até Pupuan, um arrebatador terraço de 
arroz rodeado por pomares de fruta e plantações de café. 
No percurso, passagem por uma área de floresta tropical e 
quedas de água, avistando os templos que se escondem 
junto à estrada. Continuação até ao antigo lago Beratan 
com o incrível templo flutuante de Ulun Danu. Um sereno 
lugar de culto hinduísta que protege a ilha dos maus espí-
ritos e que oferece aos visitantes um dos melhores postais 
de Bali. Depois de almoçar num restaurante local, saída 
com destino a Ubud, o coração artístico e artesanal da ilha. 
Alojamento. 

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

DATAS DE SAÍDA  PARTIDAS DIÁRIAS

ABRIL A OUTUBRO 2019
Saídas de Lisboa

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

INDONÉSIA

BALI

       Kuta

Ubud

Denpasar

Belimbing

Nusa  Dua ou 
Tanjung Benoa

3

1

2

1

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO                  

ITINERÁRIO: AS047

VOOS

ABRIL A OUTUBRO

MÍNIMO 2 PAX PREÇO
BASE

TOTAL 
COM TAXAS

SUPL.
IND.

SUPL. 
1/7-31/8

CAT. C 1145 1435 255 50

CAT. B 1290 1580 380 75

CAT.A 1645 1935 685 125

MÍNIMO 4 PAX PREÇO
BASE

TOTAL 
COM TAXAS

SUPL.
IND.

SUPL. 
1/7-31/8

CAT. C 1055 1345 255 50

CAT. B 1210 1500 380 75

CAT.A 1560 1850 685 125

MÍNIMO 6 PAX PREÇO
BASE

TOTAL 
COM TAXAS

SUPL.
IND.

SUPL. 
1/7-31/8

CAT. C 1050 1340 255 50

CAT. B 1200 1490 380 75

CAT.A 1555 1845 685 125

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes. Guias locais em inglês.

Os preços não são válidos para épocas festivas/eventos especiais.

Passaporte com validade superior a 6 meses à data de regresso.

NOTA IMPORTANTE
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

TAXA DE SAÍDA DO PAÍS NÃO INCLUÍDA

Pago localmente no aeroporto com um custo de 10€ para voos internacio-
nais e 2€ para voos domésticos (valores orientativos por pessoa)

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE CAT. C CAT. B CAT. A

Kuta Sovereign Bali Dynasty Sheraton Kuta 
Beach

Belimbing Cempaka Villa

Ubud Pertiwi Resort Ubud Village 
Monkey Forest

Kamandalu 
Resort

Nusa Dua ou
Tanjung Benoa Tijili Benoa Sadara Boutique Nusa Dua Beach

SUPLEMENTOS AÉREOS
KLM    CLASSE N                   BASE

Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possí-
vel confirmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada 
circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível em 
termos de horários e preços e indicado o respetivo suplemento.


