
BALI e... muita, muita praia...!! 

Se adora praia, este programa é para   SI  : alguns dos cenários mais belos de Bali e, em 

seguida, o relaxe mais absoluto em praias paradisíacas, espectaculares, das melhores 

que vai alguma vez ver e estar na sua vida...!!

 



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” para relaxar, passear, conhecer...

Dia  4 – Após o pequeno almoço, partida para 

Batubulan para  assistirmos  a  uma das  mais 

emblemáticas  manifestações  da  cultura 

Balinesa: um fascinante espectáculo de dança, 

música e teatro,  barong e  keris.  Em seguida, 

partida  para  o  vulcão  de  Kintamani (1450 

metros),  com  uma  fantástica  vista  sobre  a 

montanha  e  o  belíssimo  lago  Batur.  Almoço 

(incluído).  Continuação  para  Tegalalang,  para  observação  dos  verdes  campos  de  arroz 

cultivado  em  socalcos  com  um  sistema  de  irrigação  (o  subak)  remontando  ao  séc.  9, 

classificado em 2012 pela UNESCO como Património da Humanidade. Em seguida, partida 

para Ubud, o coração da cultura Balinesa.  Tempo para visitar esta bala cidade, incluindo as 

suas galerias de arte e o mercado de artesanato. Regresso ao seu hotel em Kuta / Sanur;

Dia  5 – Visita da aldeia de  Perean e do seu magnífico templo, seguida da vista sobre os 

terraços de arroz na  aldeia típica de  Pacung. Almoço (incluído).  Continuação para para a 

aldeia de Bedugul (1200 metros de altitude); no vizinho lago Bratan veremos o (talvez) mais 

fabuloso cenário de Bali: o célebre templo de Ulun Danu, erigido em pleno lago, um retrato 

inolvidável.  

É uma imagem inesquecível, de uma profunda beleza. Construído em 1633 dedicado a Dewi  

Danu, deus dos lagos e dos rios, o cenário do templo pairando sobre as águas tranquilas  

imbui-nos  de  uma profunda  serenidade  e  brandura.  É  um lugar  único,  de  uma estranha  

suavidade, quase doçura. Fotografa-mo-lo devagarinho, com delicadeza até, em coerência  

com a quietude interior que nos provoca. Uma sensação que guardaremos por muitos anos.



Regresso ao seu hotel em Kuta / Sanur.

Dia 6 – Partida para o porto de Padang Bay para tomar o barco rápido para a ilha escolhida  

para as suas férias na praia. Chegada, check in e alojamento.

Dias 7, 8, 9, 10 e 11  – Estadia nas paradisíacas praias da ilha escolhida.

Dia 12  – Partida em barco rápido para Bali. Transfer para o hotel em Kuta / Sanur. 

Nota: no caso do programa com Kuta (Lombok), possibilidade de toma do voo Lombok / Lisboa (ou Madrid).

Dia 13 – Transfer para o aeroporto internacional para tomar o voo de regresso a Lisboa (ou 

Madrid).

Faltam adjectivos.  São pequenas,  impolutas e belíssimas.  Com praias  de areia de  

farinha, com os corais logo ali, onde nas águas cristalinas e calmas nadam peixes  

multicolores. Das melhores que verá na sua vida.

Actividades possíveis não faltam, desde o mergulho, montar a cavalo, praticar yoga,  

lições de cozinha indonésia, passear, andar de bicicleta, nadar, descobrir a impoluta  

ecologia… e, claro, relaxar nas espectaculares praias!!

NUSA LEMBONGAN

Basta atravessar em menos de meia hora (12 km) o estreito de Badung para se chegar a esta 

maravilha. Pequena (8 km2) e montanhosa, tem fabulosos cenários para oferecer e uma bem 

preservada ecologia – não perca uma interessantíssima visita aos mangais no norte da ilha. 

Parte significativa da população vive da cultura de algas marinhas (verá estas “quintas” em 

particular  na  zona  sul  da  ilha)  empregue  na  indústria  cosmética.  As  praias,  essas,  são 

absolutamente fabulosas…  



 



GILI TRAWANGAN

Gili significa “ilha pequena” em dialecto indígena. E,  de facto, Gili Trawangan é pequena (3 

km  comprimento  por  2  km  largura),  plana  e…belíssima  !!  Aqui  não  há  transportes 

motorizados,  apenas  charretes puxadas  por  cavalos.  Existem  numerosos  clubes  de 

mergulho,  restaurantes,  bares  com música  –  a  trepidante  vida  nocturna  é  uma das mais 

animadas em toda a Indonésia. O litoral  da ilha é uma rotina de areia branca, bordejada por 

coqueiros  e  com  águas  cristalinas,  permitindo  observar  os  coloridos  peixes  tropicais 

percorrendo os intocados corais…

 



GILI MENO

Aqui, ao contrário do bulício de Trawangan, é a tranquilidade que impera. Gili Meno é ainda 

mais pequena, e de igual modo idílica. Também aqui não existem veículos motorizados, mas 

apenas charretes de cavalos. Percorrer a ilha a pé (ou de bicicleta) é um delicioso passeio, 

visitando o lago (salgado) no interior e o projecto de protecção das tartarugas marinhas que 

aqui  nidificam.  Serena,  lânguida  e  com  praias  fantásticas,  é  aqui  o  lugar  perfeito  para 

placidamente vermos a vida passar lenta, muito lentamente...



KUTA (Lombok)

Raramente vimos praias tão bonitas como as do sul de Lombok – Kuta, em particular. De 

cortar a respiração de espanto, a prova de como a Natureza pode ser perfeita. Observar um 

pôr do sol em Kuta ou na vizinha Tajung Aan é uma experiência sublime, inolvidável. Muito 

tranquila,  também –  o  turismo massificado  ainda  aqui  não  chegou...por  enquanto,  claro, 

porque o cenário é de tal ordem que induzirá fatalmente cobiças e hordas de turistas de todo 

o mundo. Desfrutemos, pois, enquanto podemos, deste lugar inesquecível.

 



PREÇOS

(todos os preços incluem o programa-base em Bali (5 noites), seguido de 6 noites na ilha escolhida)

Com NUSA NEMBONGAN : 1397 € 

 GILI TRAWANGAN : 1449 € 

 GILI MENO : 1543 € 

 KUTA (Lombok) : 1466 € 

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

Os preços indicados inclu  em   :

− Voos internacionais, com taxas de aeroporto/combustível;

− 11 noites, sendo  5 em Bali e 6 de estadia na praia na ilha escolhida, em regime de pequeno almoço;

− Viagens em barco rápido Bali / ilha escolhida / Bali;

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

− Todos os transferes (privados) em Bali e Lombok; transferes em Nusa Lembongan; 

− Entradas nos monumentos/ parques naturais / outros locais em Bali, no contexto das visitas guiadas;



− O melhor seguro de viagem do mercado.

Não inclui : 

− Despesas pessoais;

− Gorjetas ou outras gratificações voluntárias.

Por favor, NOTE que :

• É total a flexibilidade das nossas propostas para Bali. O programa que apresentamos inclui 5 noites em 

Bali + 6 noites na ilha escolhida - 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 adicionar (ou diminuir) a noites em qualquer um dos locais visitados. 

• 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).

• 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  .  


