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DIA 1 - BALI (UBUD) 
Chegada ao aeroporto de Bali e traslado ao hotel 
para o check-in. Restante do dia livre.

DIA 2 - BALI (UBUD)  
Café da manhã no hotel. A jornada começa 
com uma visita ao Palácio Klungkung, também 
conhecido como Puri Agung Semarapura. O 
Pavilhão Kertagosa é uma das melhores áreas 
preservadas do palácio e um excelente exemplo 
da arquitetura tradicional balinesa. Deixando 
Klungkung, viajaremos pelo campo através dos 
campos de arroz de Rendang, cidades que passam 
na área da estrada. Chegada para a praia de 
Candidasa, com tempo disponível para ir às 
compras, podemos disfrutar de uma bebida gelada 
ou apenas arantes do almoço. Depois almoço, 
visita a cidade de Tenganan para conhecer Bali 
Aga, considerado um dos primeiros habitantes de 
Bali. Esta cidade permaneceu quase inalterada por 
centenas de anos e você terá a oportunidade de 
aprender sobre esta antiga cultura. A última parada 
é o templo hindu de Bali em Goa Lawah, conhecido 
localmente como a “Carverna dos Morcegos” 
por conta dos vários morcegos que ali habitam. 
O templo é um dos seis templos supremamente 
sagrados da ilha conhecida como Kahyangan e 
um importante local de culto para o povo de Bali. 
Retorno ao hotel. 

DIA 3 - BALI (UBUD)   
Café da manhã no hotel e dia livre para atividades 
opcionais. 

DIA 4 -  BALI (UBUD) 
Café da manhã no hotel e dia livre para atividades 
opcionais.

só pode ser acessado na maré baixa e apesar de 
estar no mar, tem uma nascente de água doce na 
base que é dito ser água abençoado. Continue até 
a praia de Seminyak para alojamento. 

DIA 6 - SEMINYAK 
Café da manhã no hotel e dia livre para atividades 
opcionais.
 
DIA 7 -  SEMINYAK  
Café da manhã no hotel e dia livre até o horário 
de transferência para o aeroporto.

UBUD | SEMINYAK

DIA 5 -  UBUD | SEMINYAK
Café da manhã no hotel e saída para visitar o 
Taman Ayun, que significa “belo jardim” em 
Mengwi. Este templo foi construído em 1634 pela 
família real e é, sem dúvida, um dos mais belos 
templos da ilha. A próxima parada é a floresta de 
macacos em Kedaton, onde mais de 500 macacos 
de tamanhos diferentes habitam a floresta junto 
com numerosos morcegos frugívoros. Finalmente, 
visite o templo de Tanah Lot - um magnífico templo 
construído em um afloramento de rocha, ao lado da 
Costa oeste de Bali. Este templo muito significativo 

CÓD: A G I N D O 01

EXPLORANDO BALI
6 NOITES

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa e hotéis previstos;

• Preços acima com base mínima de 2 passageiros em USD;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação sujeito a disponibilidade.

SERVIÇOS INCLUÍDOS

• Acomodação com café da manhã nos hotéis previstos ou similares;

• Todos os traslados em serviço privado;

• Refeições: café da manhã;

• Passeios em serviço privado com guias locais em espanhol. 
 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Voos internacionais;

• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; Gorjetas; Seguro;

• Atividades opcionais.

CIDADE

UBUD Ali la Ubud 

SEMINYAK Anvaya Beach Resort 

A PARTIR DE USD 1.085

• Explorar o paraíso das ilhas Gili;

• Visitar o templo de Tanah Lot, um magnífico 
templo construído sobre um afloramento rochoso, 
ao lado da costa oeste de Bali.

UBUD

SEMINYAK

SAÍDAS: Diárias.

ESTILO DE VIAGEM   | 

IMPERDÍVEL


