SUDESTE ASIÁTICO | BALI COMPLETO 2021
UBUD, CANDIDASA, LOVINA (5 dias / 4 noites) – Pacote terrestre privativo
SAÍDAS DIÁRIAS DE 01/ABRIL a 31/OUTUBRO/2021 - ROTEIRO COM GUIA FALANDO ESPANHOL*
Dia 4 – CANDIDASA / LOVINA
Café da manhã* Após o café da manhã, visitaremos Taman Tirta Gangga
(o Palácio das Águas), cujas piscinas ornamentais e lagoas servem como
lembranças fascinantes dos velhos tempos do Rajah balinês. Em seguida,
iremos para o noroeste e pararemos em Putung para ter uma vista
panorâmica da baía. Continuaremos pelas paisagens espetaculares dos
campos de arroz até o Templo Besakih, localizado na encosta do Monte
Agung, o vulcão mais alto de Bali. É conhecido como o Templo-Mãe de
Bali por abrigar santuários ancestrais para todos os hindus balineses.
Nossa próxima parada será Kintamani, que oferece vistas
impressionantes do lago do vulcão Danau Batur. Descendo em direção à
costa norte, faremos uma breve parada no templo Sangsit e daremos
uma olhada na antiga capital Singaraja. Tarde livre.

DIA 1 – BALI / UBUD
Chegada ao aeroporto Internacional de Bali, recepção pelo guia falando
espanhol e traslado ao hotel em Ubud. Restante do dia livre para
descanso.
Nota: Os quartos estarão disponíveis após as 14h.
Dia 2 – UBUD
Café da manhã* Dia de passeio visitando a vila de Batubulan, famosa por
suas gravuras rupestres e pelo espetáculo de dança Barong e Kris que
descreve a eterna luta entre o bem (Barong) e o mal (Rangda).
Continuaremos para Celuk, o centro do trabalho em prata requintado e
também conhecido por suas esculturas em madeira fina. Seguiremos
para o Museu de Arte Agung Rai que abriga uma extensa coleção de
pinturas em estilos clássicos balineses e contemporâneos de artistas
balineses, indonésios e estrangeiros. Por fim, visita ao Ubud Palace, ou
Puri Saren Agung, um complexo de jardins e edifícios históricos
construídos em arquitetura balinesa.

Dia 5 – LOVINA / BALI
Café da manhã* Depois de deixar Lovina, faremos uma parada nas
fontes termais de Banjar (possibilidade de banho) e visitaremos o vizinho
Mosteiro Budista. Em seguida, continuaremos pela estrada e
retornaremos ao sul via Bedugul. Passaremos pelo lago duplo e
chegaremos ao Templo Ulun Danu, situado próximo ao Lago Beratan em
homenagem a Dewi Danau, deusa do lago. Continuaremos para o
Templo de Tanah Lot, um dos mais importantes de Bali construído em
uma pequena ilha no mar. Um lugar perfeito para desfrutar de um
incrível pôr do sol (dependendo do clima) em um cenário
impressionante. Iremos transferi-lo diretamente para o aeroporto para o
seu voo no final da tarde.

Dia 3 – UBUD / CANDIDASA
Café da manhã* Seguimos para o leste para visitar Kerta Gosa, ou Salão
da Justiça, construído no século 18 em Klungkung. É lindamente disposto
dentro de um fosso e oferece um exemplo requintado do estilo
Klungkung em pintura e arquitetura, que pode ser visto nos murais do
teto. Continuação para Kusamba, vila de pescadores onde também há
produção de sal artesanal. A estrada costeira com vistas amplas de Nusa
Penida nos guiará até Goa Lawah (Bat Caverna), caverna considerada
sagrada cujas paredes vibram com milhares de morcegos. Nossa última
parada será em Tenganan, uma vila balinesa, bastião de antigas
tradições. Você pode ver as mulheres locais usando os famosos vestidos
“flamejantes”, kamben geringsing, que supostamente têm o poder de
imunização contra o mal para quem os usa.

Passeio opcional de golfinhos: pode ser organizado em um ponto no
início da manhã, localizado em um barco motorizado no Mar de Java
(pagamento direto).

HOSPEDAGEM (ou similar)
CIDADE
UBUD
CANDIDASA
LOVINA

TURÍSTICA

SUPERIOR

DELUXE

RAMA PALA
Quarto Deluxe
RAMA CANDIDASA
Quarto Superior
ANEKA LOVINA
Quarto Superior

ALAYA UBUD
Quarto Deluxe
PURI BAGUS CANDIDASA
Quarto Garden view
THE LOVINA
Quarto Deluxe Studio

ALILA UBUD
Quarto Superior
ALILA MANGGIS
Quarto Superior
PURI BAGUS LOVINA
Quarto Dexluce Ocean

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)
Abril a Junho & Setembro a Outubro
Turística

Quarto

Abril a 15 Julho & 16 Setembro a Outubro

Superior

Deluxe

1 pessoa

2 pessoas

3-5
pessoas

1 pessoa

2 pessoas

3-5
pessoas

1 pessoa

2 pessoas

3-5 pessoas

Single

1.635,00

1.010,00

1.000,00

2.075,00

1.305,00

1.290,00

2.825,00

1.810,00

1.795,00

Duplo

-----

765,00

755,00

-----

920,00

905,00

-----

1.170,00

1.155,00

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)
Julho & Agosto
Turística

Quarto

16 Julho a 15 Setembro
Superior

Deluxe

1 pessoa

2 pessoas

3-5
pessoas

1 pessoa

2 pessoas

3-5
pessoas

1 pessoa

2 pessoas

3-5 pessoas

Single

1.800,00

1.170,00

1.160,00

2.265,00

1.495,00

1.480,00

3.250,00

2.235,00

2.220,00

Duplo

-----

845,00

835,00

-----

1.015,00

1.000,00

-----

1.385,00

1.370,00

O PACOTE INCLUI
• 4 pernoites nos hotéis acima mencionados ou em similares;
• Café da manhã indicados;
• Traslados e passeios com guia local falando espanhol
(durante os meses de alta temporada de julho a agosto, nos reservamos o
direito de designar um guia falando inglês no caso de não haver disponibilidades
de guias em idioma espanhol);
Ingresso dos pontos turísticos mencionados no programa.

