
À descoberta de BALI & pérolas vizinhas

Uma experiência inolvidável em Bali e ilhas vizinhas: Lombok, Gili e Lembogan. Um  

interessantíssimo circuito de 14 dias, muito completo, para ver tudo em Bali e ilhas  

circundantes, estas com praias absolutamente fabulosas e menos descobertas pelo  

turismo. Magnífico, absolutamente imperdível...!!



Dia 1 – Partida de Lisboa (ou Madrid).

Dia 2 – Kuta / Sanur

Chegada ao aeroporto internacional de Denpasar, Bali.  Acolhimento e transfer para o 

hotel em Kuta ou Sanur.

Dia 3 – Kuta/Sanur – Jati Luwih - Bedugul

Após o pequeno almoço, partida em direcção ao 

icónico  templo  Tanah  Lot,  rodeado  por  mar, 

após o que continuaremos para observação dos 

verdes campos de arroz cultivado em socalcos 

em  Jatiluwih,  com um sistema de irrigação (o 

subak)  remontando ao séc.  9,  classificado em 

2012  pela  UNESCO  como  Património  da  Humanidade.  Chegada  depois  à  aldeia  de 

Bedugul, nas montanhas (1200 m de altitude). Check in e alojamento no hotel.

Dia 4 – Bedugul / Lovina

Após visita ao mercado de fruta de Candi Kuning, veremos no lago Bratan o (talvez) mais 

fabuloso cenário de Bali:  o célebre templo de  Ulun Danu, erigido em pleno lago, um 

retrato inolvidável. 



É uma imagem inesquecível, de uma profunda beleza. Construído em 1633 dedicado a  

Dewi Danu, deus dos lagos e dos rios, o cenário do templo pairando sobre as águas  

tranquilas imbui-nos de uma profunda serenidade e brandura. É um lugar único, de uma  

estranha suavidade, quase doçura. Fotografa-mo-lo devagarinho, com delicadeza até,  

em coerência com a quietude interior que nos provoca. Uma sensação que guardaremos  

por muitos anos.

Continuaremos a rota passando junto aos lagos Buyan e Tambligan, divertindo-nos com 

as tropelias dos macacos numerosíssimos naquela área. Admiraremos ainda as enormes 

quedas de água de Git Git, perto da cidade de Singaraja, antes da chegada a Lovina, na 

costa norte da ilha. Check in no hotel e alojamento.

Opcional: poderá realizar uma muito interessante actividade de exploração da floresta de Tambligan, 

a  mais  importante  reserva  natural  de  Bali,  incluindo  caminhada  na  selva,  observação  da  rica 

variedade de flora e fauna e passeio em canoa no lago; no final haverá almoço em restaurante local.

Dia 5 – Lovina / Ubud

Manhã  (muito)  cedo,  saída  para  safari  marinho  de  observação  de  golfinhos  –  a 

probabilidade  de ver  estes fascinantes animais  é muito alta.  Regresso ao hotel  para 

tomar o pequeno almoço, antes da partida para o vulcão de Kintamani (1450 metros), 

com uma fantástica vista sobre o lago Batur. 

 



Visita às termas sagradas de  Tirta Empul (e ao complexo de templos que as rodeiam), 

com origem no séc 10. Continuação para Ubud, contemplando a belíssima vista sobre os 

campos de arroz em Tagalalang. Check in no hotel; tempo livre.

Dia 6 – Ubud / Candidasa

Após o pequeno almoço, visita ao templo de Goa Gajah (ou Gruta do Elefante), datado 

do século 9. Na cidade histórica de Klungkung, visita 

ao  Kerta  Gosa  (Real  Palácio  da  Justiça),  uma  das 

maravilhas da arquitectura Balinesa. 

Também,  veremos  as  “minas”  de  sal  da  aldeia 

piscatória de Kusamba, pararemos no templo sagrado 

da  gruta  de  Goa  Lawah,  habitada  por  uma  enorme 

colónia  de  morcegos,  e  contactaremos  com  os  locais  na  típica  aldeia  balinesa  de 

Tenganan. Continuação para a cidade costeira de Candidasa. Check in e alojamento no 

hotel.

Dia 7 – Candidasa / Gili Meno

Após o pequeno almoço, transfer para o porto de Padangbay para, às 09:30 h, tomar o 

barco rápido para a  belíssima ilha  de  Gili Meno. Tempo para desfrutar das fantásticas 

praias, fazer mergulho, relaxar... Alojamento no hotel.



Dia 8 – Gili Meno

Dia “livre”, para desfrutar do magnífico cenário deste local fabuloso...

Dia 9 – Gili Meno /  Lombok

Pequeno almoço no hotel, após o que faremos por barco rápido a curta viagem para a 

ilha de Lombok. Aqui, viagem através da ilha para contemplar as espantosas vistas da 

sobre os “terraços” de cultivo do arroz, o vulcão activo de Rinjani, as quedas de água de 

Sindang Gila e a interessante aldeia típica de Sasak, rumando depois à cidade turística 

de Senggigi. Check in e alojamento no hotel.



Dia 10 – Senggigi / Kuta / Sengiggi

Logo de manhã, partida para visita  da zona sul da ilha,  incuindo aldeias tradicionais 

onde se produz genuínas peças de artesanato em tecido e cerâmica. Chegaremos depois 

às areias brancas da belíssima praia de Kuta, mundialmente famosa, e à magnífica praia 

vizinha de Tanjung Aan. Regresso a Senggigi.

 



Dia 11 – Senggigi / Nusa Lembongan

Após o pequeno almoço, partida para o porto para tomar o barco rápido para a ilha de 

Lembongan. Chegada, acolhimento e transfer para o hotel. Check in e alojamento.

Para além de desfrutar das fantásticas praias, possibilidade de actividades opcionais 

como fazer mergulho, visitar algumas aldeias da ilha, entre outras.

Dia 12 – Lembongan

Continuação da experiência de desfrutar desta idílica ilha...

Dia 13 – Lembongan / Bali

Após o pequeno almoço, partida para o porto para tomar o barco rápido para  Bali.  

Chegada e transfer para o seu hotel na zona costeira ( Kuta ou Sanur).

Dia 14 – Bali

Dia “livre”, para desfrutar da praia, fazer as últimas compras...

 



Dia 15 – Bali / Lisboa (ou Madrid)

Em hora a  combinar,  transfer  para  o  aeroporto  internacional  para  tomar  o voo  para 

Lisboa (ou Madrid).

Dia 16 – Lisboa (ou Madrid)

Chegada a Portugal (ou Madrid).

PREÇO : 1645 € 

O preço indicado inclui :

− Voos internacionais, com taxas de aeroporto/combustível;

− 16 dias de viagem, em regime de pequeno almoço;

− Transporte terrestre em veículo privado com ar condicionado e motorista / guia falando Inglês;

− Todos os transferes;

− O melhor seguro de viagem do mercado.

Não inclui : 

− Despesas pessoais;

− Entradas nos monumentos/ parques naturais / outros locais, quando aplicáveis;

− Gorjetas ou outras gratificações voluntárias.

Os preços podem variar segundo a data de partida, a evolução cambial e os hotéis elegidos.

Por favor, NOTE que :

• É total a flexibilidade das nossas propostas para Bali, sendo possível construir a sua viagem ao 

seu gosto e tempo que tem disponível. Por exemplo, poderá realizar circuitos de maior duração,  

adicionando (se o pretender) noites em qualquer um dos locais visitados, incluindo na praia. Ou,  

simplesmente, se quiser, poderá optar por ficar apenas nas magníficas praias, podendo realizar a  

partir dali algumas visitas.

• Os  nossos  programas  para  Bali  são  realizados  em  transporte  PRIVADO,  i.e,  apenas  com  as  

pessoas que efectuarem a reserva como únicos participantes. Esta é uma vantagem evidente, dada  

a sua personalização e evitamento dos inconvenientes da massificação (dependência do colectivo,  

cumprimento de rígidas directrizes de horários, contactos não desejados, etc).

Combine com com o seu motorista / guia as horas de partida, peça-lhe para parar para "esticar" as  

pernas, tomar uma bebida ou simplesmente para tirar aquela foto mesmo ali ao lado da estrada.

• O  programa  descrito  prevê  apenas  alojamento  e  pequeno  almoço  –  encontrará  numerosos  

restaurantes servindo excelente (e muito barata) comida, permitindo-lhe o contacto estreito com as  



pessoas e ambiente locais. No entanto, há a possibilidade de  outros regimes alimentares (meia 

pensão, pensão completa e, durante a estadia na praia, de “tudo incluído”).


