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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. Viagem ao norte do distrito 
de Bedugul Regency, famoso por sua beleza e pelos 
lagos vulcânicos (Beratan, Buyan e Tamblingan). 
A primeira parada será no mercado em Candi 
Kuning, famoso por suas frutas frescas, espécies 
exóticas e uma ampla variedade de flores usadas 
para cerimônias. Em seguida, visita ao icônico 
Templo Ulun Danu, um importante templo hindu 
dentro das águas tranquilas do lago Beratan. 
Após uma parada para almoçar, visitaremos os 
arrozais de Jatiluwih, reconhecido como patrimônio 
da UNESCO. Os arrozais intermináveis   oferecem 
vistas magníficas em todas as direções e uma 
maravilha para. Há a possibilidade de caminhar 
pelos campos de arroz. 

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.

DIA 5 - UBUD | KUTA
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 frugívo-

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

UBUD | SEMINYAK

ros. 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 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 Kuta 
para alojamento. 

CÓD: A G I N D O 01

EXPLORANDO BALI
6 NOITES

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa em USD com base em 2 passageiros em quarto 

compartilhado;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação e serviços sujeitos à 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 

KUTA Anvaya Beach Resort 

A PARTIR DE USD 1.318

• 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

KUTA

SAÍDAS: Diárias.

ESTILO DE VIAGEM   | 

IMPERDÍVEL

Hotéis previstos (ou similares):
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