
 

BALI MÁGICO - 2020 
 

Pacote privativo em espanhol - 10 dias (9 noites)  
 
Dia 1 – BALI (Indonésia) 
Chegada ao aeroporto internacional de Bali, recepção pelo 
guia falando espanhol e traslado ao hotel na zona sul de 
Bali. Nota: Os quartos estarão disponíveis após as 14h. 
 
Dia 2 – BALI / CANDIDASA  
Café da manhã no hotel. Partida para a Candidasa, cidade 
famosa pela dança de Barong. Visita ao Palácio da Justiça 
em Klungkung e ao Templo Goa Lawah. Almoço incluso. A 
seguir, visita à cidade de Bali Aga. 
 
Dia 3 – CANDIDASA / LOVINA 
Café da manhã no hotel. Saída para o Templo de Besakih, 
conhecido como o Templo da Mãe. Continuação para 
Kintamani, onde está localizado o vulcão Batur para 
apreciar a vista. Almoço incluso. Em seguida, visita ao 
Templo de Sangsit. Chegada a Lovina e traslado para o 
hotel. 
 
Dia 4 – LOVINA / BELIMBING 
No início da manhã, partida em um junco (barco local) para 
ver os golfinhos. Retorno ao hotel para café da manhã. 
Partida para Singaraja e visita ao Templo Budista. Almoço 
incluso e continuação para Belimbing. 
 
Dia 5 – BELIMBING / UBUD 
Café da manhã no hotel. Dia de visita ao Templo de Tabah 
Lot. Almoço incluso. À tarde, visita à Floresta de Macacos  

 
Alas Kedaton e ao Templo Taman Ayun. Chegada a Ubud e 
traslado ao hotel. 
 
Dia 6 – UBUD 
Café da manhã no hotel. Partida para Celuk, Mas e Ubub 
para ver as atividades de artistas locais. Almoço incluso. A 
seguir, visita ao Templo da Santa primavera, na cidade de 
Sebatu. Retorno para o Ubud. 
 
Dia 7 – UBUD / SUL DE BALI 
Café da manhã no hotel. Dia de Rafting pelo rio Ayung. 
Almoço incluso e traslado para o hotel em Bali. 
 
Dia 8 – SUL DE BALI 
Café da manhã no hotel. Dia livre para curtir as praias ou 
relaxar no hotel. 
 
Dia 9 – SUL DE BALI  
Café da manhã no hotel. Dia livre para curtir as praias ou 
relaxar no hotel. Jantar incluso em Jimbaran, com frutos 
do mar na praia. 
 
Dia 10 – SUL DE BALI 
Café da manhã no hotel. Em horário adequado, traslado 
ao aeroporto.

. 

 

Nota: Hotéis e tipos de quarto conforme mencionados ou similares. 
 

 
O PACOTE INCLUI 
 9 pernoites nos hotéis acima mencionados ou em similares; 
 Café da manhã e refeições indicadas; 
 Traslados e passeios com guia local falando espanhol; 
 Ingresso dos pontos turísticos mencionados no programa. 

  
Notas importantes: 
- No Vietnã, existem dois feriados nacionais, 30 de abril e 2 de setembro, durante os quais é possível que o acesso a algumas 
ruas não seja permitido ou que os locais onde as visitas são feitas estejam fechados. 

HOSPEDAGEM  
CIDADE HOTEL 

BALI FURAMA XCLUSIVE 4* - quarto one bedroom suite 
CANDIDASA PURI BAGUS CANDIDASA 4* - quarto roh 

LOVINA PURI BAGUS LOVINA 4* - quarto roh 
BELIMBING VILLA CEMPAKA 3* - quarto suite villa 

UBUD KAMANDALU 5* - quarto ubud chalet 
BALI FURAMA XCLUSIVE 4* - quarto  one bedroom suite 

PACOTE PRIVATIVO - PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)  
01 Abril 2020 a 31 Outubro 2020 

QUARTO 1 pax 2 pax 3 a 5 pax 
Suplemento de alta 

temporada  
(1.jul.20 à 31.ago.20) 

INDIVIDUAL USD 3.600,00 USD 3.005,00 USD 2.765,00 
USD 320,00 

DUPLO ------- USD 2.005,00 USD 1.765,00 
Nota: Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio. 


