
BALI, KOMODO e FLORES

Uma fabulosa viagem combinando BALI com a descoberta de um dos  

parques naturais mais célebres do mundo, Komodo, e a herança  

portuguesa na belíssima ilha das Flores

 

 

 

Dia 1 – Partida de Lisboa (ou Madrid).

Dia 2 – Chegada ao aeroporto internacional de Denpasar, Bali. Acolhimento e transfer para o 

hotel em Kuta / Sanur. Check in e alojamento no hotel.

Dia 3 – Tempo “livre”  em  Bali (passear,  desfrutar da praia,  possibilidade de realização de 

excursões e actividades – consulte-nos).

Dia 4 – Após o pequeno almoço, transfer para o aeroporto para tomar o voo para  Labuan 

Bajo, capital da ilha das Flores. 



 

Possessão portuguesa entre os séculos 16 e  

19  (foi  cedida  aos  holandeses  em  1856),  é  

notória  ainda  hoje  a  influência  lusa,  das  

palavras  (milhares  de  palavras  da  língua  

portuguesa são utilizadas no quotidiano) até à  

cultura e costumes.

 A população  é  maioritariamente  católica,  constituindo  a  “Semana  Santa”  (escrito  mesmo  

assim) uma ocasião de afirmação de fé, com milhares de peregrinos venerando as estátuas de  

Jesus  Cristo  e  da  Virgem  Maria  trazidos  no  século  16  pelos  missionários  portugueses  e  

participando  de  uma vistosa  procissão.  Mas  esta  bela  ilha  (ainda)  pouco  descoberta  pelo  

turismo tem muito mais para oferecer ao visitante…

   Chegada, acolhimento e transfer para o 

porto  onde  embarcaremos  para  a  vizinha 

ilha  de  Rinca.  Nesta  intocada  ilha 

pertencente  ao  Parque  Nacional  de 

Komodo (classificada  pela  UNESCO) 

observação dos lagartos gigantes  varanus 

komodoensis;  embarque  para  a  ilha  de 

Kalong para  observação  dos  milhares  de 

morcegos ao final da tarde – altura em que 

se tornam activos. Alojamento no barco. Almoço e jantar incluídos (sem bebidas);



Dia 5 – Após o pequeno almoço, na 

ilha  de  Komodo  observação  dos 

“dragões  de  Komodo”,  entre  outra 

fauna  selvagem  como  veados, 

búfalos, macacos, aves,… Depois, na 

fabulosa praia conhecida como  Pink 

Beach (“praia  cor  de  rosa”,  assim 

chamada pela incrível cor da areia, da 

qual  existem apenas sete praias em 

todo  o  mundo),  almoço  seguido  de 

tempo  para  desfrutar  deste  lugar 

extraordinário,  incluindo  a  sua 

riquíssima vida marinha. Regresso a Labuan Bajo. Alojamento.

Um  dos  lugares  incontornáveis  do  grande  arquipélago  indonésio,  o  Parque  Nacional  de  

Komodo é mundialmente célebre como santuário do maior lagarto do mundo, o dragão de  

Komodo (podem atingir  3 metros e 110 kg de peso).  A enorme biodiversidade (terrestre e  

marinha) e importância ecológica levaram à sua classificação em 1980 pela UNESCO como  

Património da Humanidade.

Dia  6 –  Logo  de  manhã,  partida  para  a  cidade  de  Ruteng,  outrora  habitada  pela  tribo 

Manggarainese. No caminho, paragem em Cancar para admirar o fabuloso espectáculo dos 

verdes e infindáveis campos de arroz.  Continuação para a localidade de  Bajawa,  onde se 

observam  resquícios  da  cultura  megalítica  da  civilização  Ngada.  A  região,  montanhosa  e 

vulcânica, é belíssima nos seus cenários, incluindo as densas florestas da Reserva Natural de 

Ranamese que bordejam o lago numa cratera com 21 metros de profundidade, a uma altitude 



de 1220 metros.  Visita  à  aldeia de  Aimere,  onde é produzida a aguardente local,  o  arak. 

Regresso a Labuan Bajo; alojamento no hotel.

Dia 7 – Após o pequeno almoço, partida para visita a aldeias tradicionais, nomeadamente as 

muito bem preservadas Bena e Wogo. Paragem em Penggajawa para admirar a praia coberta 

por  pequenas pedras de tom azul  –  um belíssimo cenário!  Em seguida,  visita  do  colorido 

mercado de vegetais e frutas em Nduaria. Regresso ao hotel em Labuan Bajo. Alojamento.

Dia 8 – Partida para a zona central da ilha para o vulcão de Kelimutu, considerado um dos 

mais bonitos do mundo, para nos espantarmos com o fabuloso espectáculo dos três lagos nas 

enormes  crateras,  com  cores  diferentes  devido  à  composição  mineral.  Continuação  para 

Maumere, com paragem nas aldeias tradicionais de Jopu e Ranggase para contactar o modo 

de vida dessas comunidades. Check in no hotel em Maumere. 

Dia 9 – Transfer para o aeroporto para tomar o voo com destino a Bali. Chegada e transporte 

para o hotel; check in e alojamento;

Dias 10, 11 e 12 – Dias “livres”, para relaxar na praia e/ou realizar muito interessantes visitas 

de descoberta de Bali – consulte-nos a este respeito.



Dia 13 – Transfer para o aeroporto internacional, para tomar o voo com destino a Lisboa (ou 

Madrid).  

PREÇO : 1895 € 

O preço indicado inclui :

− Voos internacionais, com taxas de aeroporto/combustível;

− Voos internos Denpasar (Bali / Labuan Bajo (Flores) e Maumere(Flores) / Denpasar (Bali);

− 11 noites de estadia na Indonésia, sendo 5 em circuito de descoberta da Ilha Fores e do Parque Nacional de 
Komodo e 6 noites de estadia em Bali (zona de praia), em regime de pequeno almoço; pensão completa no 
barco durante a visita ao Parque Nacional Komodo;

− Transporte em veículo privado com ar condicionado e chauffeur / guia falando Inglês;

− Todos os transferes;

− O melhor seguro de viagem do mercado.

Não inclui : 

− Despesas pessoais;

− Entradas nos monumentos/ parques naturais / outros locais, quando aplicáveis;

− Gorjetas ou outras gratificações voluntárias.

Os preços podem variar segundo a data de partida, a evolução cambial e os hotéis elegidos.

Por favor, NOTE que :

- É total a flexibilidade das nossas propostas para Bali. O programa que apresentamos inclui 5 noites no 

circuito + 6 noites na praia, em Bali - mas podemos construir a sua viagem ao seu gosto e tempo que tem 

disponível. Por exemplo, poderá realizar circuitos de maior duração, adicionando e/ou diminuindo (se o  



pretender) noites na praia. Poderá também acrescentar noites em qualquer um dos locais visitados. Ou,  

simplesmente, se quiser, poderá ficar apenas nas magníficas praias, podendo realizar a partir dali algumas  

visitas.

- Os nossos programas para Bali são realizados em transporte PRIVADO, i.e, apenas com as pessoas que  

efectuarem  a  reserva  como  únicos participantes.  Esta  é  uma  vantagem  evidente,  dada  a  sua  

personalização  e  evitamento  dos  inconvenientes  da  massificação  (dependência  do  colectivo,  

cumprimento de rígidas directrizes de horários, contactos não desejados, etc).

Combine com com o seu motorista / guia as horas de partida, peça-lhe para parar para "esticar" as pernas,  

tomar uma bebida ou simplesmente para tirar aquela foto mesmo ali ao lado da estrada...

- O programa descrito prevê apenas alojamento e pequeno almoço – encontrará numerosos restaurantes  

servindo excelente (e muito barata) comida, permitindo-lhe o contacto estreito com as pessoas e ambiente  

locais. No entanto, há a possibilidade de  outros regimes alimentares (meia pensão, pensão completa e,  

durante a estadia na praia, de “tudo incluído”).


