
        

  

        

  

 

EXPLORANDO BALI 
BY DESTINATION ASIA 

 

7 Dias / 6 Noites Preços e Condições – 2018/19 (em USD por pessoa) 
Válidos de abril/2018 a março/2019 sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

Hotéis sujeitos à disponibilidade. 

Reservas ou maiores informações: 
 Leisure1-indo@destination-asia.com 
agbrands.com.br (11) 3569-0857 

Dia 1: Bali (Ubud) 
Chegada, recepção no aeroporto e traslado ao hotel para pernoite. 

 

Dia 2: Bali (Ubud) 
Café da manhã no hotel e saída para um day tour com almoço incluso. O passageiro 

poderá escolher uma das três opções abaixo: 

 

Kintamani & Floresta dos Macacos – visita aos centros de artesãos locais, Templo 

Gunung Kawi, Monte e Lago Batur, Caverna dos Elefantes e floresta dos Macacos. 

Antiguidades da Costa Leste – visita ao Palácio Klungkung, passeio pelos campos 

de arroz de Rendang, praia de Candidasa, vilarejo de Tenganan. Templo de Goa 

Lawah. 

Pitoresca Bali Central – passeio pelo bairro Bedugul Regency, mercado Candi 

Kuning, Templo Ulun Danu, campos de arroz de Jatiluwih. 

 
Retorno ao hotel para pernoite. 

 

Dia 3: Bali (Ubud) 
Café da manhã no hotel e dia livre. 

 

Dia 4: Bali (Ubud) 
Café da manhã no hotel e dia livre. 

 

Dia 5: Bali (Seminyak) 
Café da manhã no hotel e saída para day tour, incluindo visita ao Templo Taman 

Ayun, bosque dos macacos em Kedaton, Templo Tanah Lot. Retorno ao hotel para 

pernoite. 

 

Dia 6: Bali (Seminyak) 
Café da manhã no hotel e dia livre. 

 

Dia 7: Bali (Seminyak) 
Café da manhã no hotel e dia livre até horário de traslado ao aeroporto. 
 

 

Hotel/base 2 pax 3-5 pax 6-9 pax Supl. SGL 

4* superior 1.017 1.122 1.008 753 

 
Suplementos Hotel Alia Ubud: 

De 16/07/18 a 15/09/18 – USD 55 por quarto por noite 

De 24/12/18 a 05/01/19 – USD 84 por quarto por noite 

 

Suplementos Anvaya Beach Resort: 

De 15/07/18 a 31/08/18 – USD 53 por quarto por noite 

De 23/12/18 a 07/01/19 – USD 53 por quarto por noite 

 

 
Hotéis sugeridos: 

 
4* superior 

Ubud Alila Ubud 

Seminyak Anvaya Beach Resort 

 

O pacote inclui: Acomodação com café da manhã diário; Tours mencionados em base 

privada em veículo com ar condicionado; Traslados in/out com assistência em inglês; 

Serviço de guia em português/espanhol; Refeições conforme especificado no itinerário; 

Garrafas de água e toalhas umedecidas durantes as excursões; Taxas e impostos; 
 
O pacote não inclui: Tarifas aéreas internacionais; Visto; Refeições não especificadas; 

Bebidas durante as refeições; Seguros ou despesas de natureza pessoal; Sobretaxa de 

Jantares de gala Natal e Ano Novo, apenas sob consulta; Gratificações. 
 

Destaques do Programa: 

- Tour privativo com saídas diárias 

- Acomodação com café da manhã  

- Serviço de guia em espanhol incluso 

 


