BALI, o essencial

Dia 1 – Partida de Lisboa (ou Madrid).
Dia 2 – Chegada ao aeroporto internacional de Denpasar, Bali. Acolhimento e transfer para
Ubud. Check in e alojamento no hotel. Tempo “livre”.
Dia 3 – Tempo para percorrer Ubud e os inúmeros motivos de interesse cultural deste
interessantíssimo lugar. Percorra os museus e as galerias de arte, não perca o grande
mercado de arte e artesanato (o Pasar Seni, que sucede diariamente), regateie...À noite,
após jantar deliciosamente num dos numerosos restaurantes, vá divertir-se a um bar com
música ao vivo…

Dia 4 – Após o pequeno almoço, partida para a localidade de Batubulan para assistir a um
genuíno espectáculo de barong e kris, danças e teatro tradicionais balineses (opcional).
Continuação para visita ao icónico templo Tanah Lot, rodeado por mar, após o que
seguiremos para a aldeia de Bedugul (1200 metros de altitude). 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. Em seguida, no lago Bratan veremos 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.

Chegada à praia de Lovina, no norte da ilha, um local privilegiado de observação de um
fantástico pôr do sol. Alojamento no hotel.

Dia 5 – Manhã cedo, possibilidade
(opcional) de observação de golfinhos,
uma das razões pela qual Lovina é
célebre. Partida para o vulcão de
Kintamani (1450 metros), com uma
fantástica vista sobre a montanha e o
belíssimo lago Batur. Visita às termas
sagradas

de

Tirta

Empul

(e

ao

complexo de templos que as rodeiam), com origem no séc 10. Continuação para Candidasa,
através de uma estrada com fantásticos cenários naturais. Chegada e alojamento em hotel
junto à praia.

Dia 6 – Após o pequeno almoço, partida para visita do templo na gruta de Goa Lawah,
habitada por uma enorme colónia de morcegos. Continuação para a cidade histórica de

Klungkung, com visita ao Kerta Gosa (Real Palácio da Justiça), uma das maravilhas da
arquitectura Balinesa. Visita à típica aldeia balinesa de Tenganan. Continuação para a zona
de praia (Kuta, Sanur, Nusa Dua). Check in e alojamento no hotel escolhido.

Dias 7, 8, 9 e 10 – Dias “livres”, para relaxar na praia e/ou realizar visitas, como à bela praia
de Padang Padang e ao templo de Pura Luhur Uluwatu, erigido à beira de uma falésia com
70 metros de altura, entre muitas outras possibilidades – consulte-nos a este respeito.
Dia 11 – Transfer para o aeroporto internacional, para tomar o voo com destino a Lisboa (ou
Madrid).
Dia 12 – Chegada a Lisboa (ou Madrid).

PREÇO :

1295 € !!

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

O preço indicado inclui :
−

Voos internacionais, com taxas de aeroporto/combustível;

−

9 noites em Bali, sendo 4 em circuito de descoberta da ilha e 5 de estadia na praia, em regime de pequeno
almoço;

−

Transporte em veículo privado com ar condicionado e chauffeur / 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.

Por favor, NOTE que :
- É total a flexibilidade das nossas propostas para Bali. O programa que apresentamos inclui 4 noites no
circuito + 5 noites na praia - mas podemos construir a sua viagem ao seu gosto e tempo que tem disponível.
Por exemplo, poderá realizar circuitos de maior duração, adicionando e/ou diminuindo (se o pretender) noites
na praia. Poderá também acrescentar noites em qualquer um dos locais visitados. Ou, simplesmente, se
quiser, poderá 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”).

