
TUI AMBASSADOR TOURS, UNIPESSOAL, LDA - Mat. C.R.C de Lisboa - Cap. Social: 7.100.000,00 Euros - NIF 514 076 330 - RNAVT 6488 - COD: DPS101019

BALI COMPLETO
NOVEMBRO 19 A OUTUBRO 20

A partir de

1.639
POR PESSOA

€* pt.tui.com

TUI, NÚMERO 1 NO MUNDO DAS VIAGENS

*O preço inclui: Passagem aérea internacional em voo regular, em classe económica com a Turkish Airlines e voos domésticos com a 
Garuda Airlines; 8 noites de alojamento no hotel selecionado em regime de alojamento e pequeno-almoço, inclui 1 almoço e 1 jantar; 
assistência de guias falando espanhol exceto nos transferes de entrada e saída que são com guia / condutor em inglês; transferes em 
veiculo com ar-condicionado; taxas de aeroporto e de combustível no valor de 419€ por pessoa (sujeitas a alteração até a data de 
emissão dos bilhetes).
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Indonésia
Bali Completo

Novembro 19 a Outubro 20
11 Dias / 8 Noites - Desde 1.639€ por pessoa

Ubud, Belimbing, Candidasa e Nusa Dua

Mínimo de 2 pessoas
Saída diária de Lisboa ou Porto até 21 Junho e de 29 Set a 31 Outubro 20
De 22 Junho 20 a 28 Setembro saídas de Portugal à 2ª feira

Dia 1 - Portugal / Denpasar (Bali)
Partida em avião para Denpasar, via cidades de ligação. Noite a bordo.

Dia 2 - Denpasar (Bali) / Ubud
Chegada. Transfere para o hotel de Ubud. Alojamento. Resto do Dia livre para tomar contacto com esta encantadora localidade de 
artistas e artesãos. Alojamento.

Dia 3 - Ubud
Pequeno-almoço.  Visita de uma casa típica Balinesa em Batuan. Continuação até ao Templo do Manancial Sagrado de Sebatu e 
visita de uma plantação de café, onde veremos o seu processo de produção.  
Regresso ao hotel. Alojamento

Dia 4 - Ubud / Belimbing
Pequeno-almoço. Hoje vamos desfrutar de um dia inteiro que nos permitirá conhecer alguns dos recantos mais interessantes da 
ilha. A caminho de Belimbing paramos no templo real de Mengwi, contemplando as fascinantes paisagens de arrozais dispostos 
em socalcos. Continuamos até Bedugul onde se ergue o Templo de Ulun Danu, dedicado à Deusa da água. Da parte da tarde visita 
do Templo Sagrado de Tanah Lot, famoso pela sua localização em cima de um rochedo, rodeado por agua do mar. Transfere para 
o hotel e alojamento.

Dia 5 - Belimbing / Candidasa (Meia-pensão)
Um cómodo trekking irá permitir-nos percorrer os arredores de Belimbing, atravessando os arrozais e plantações de agricultura 
tropical. Saída para Candidasa, e em caminho visita a Singaraja e Kintamani. Almoço num restaurante perto do Vulcão Batur em 
Kintamani, lugar de montanha situado a 1.400m sobre o nível do mar. De tarde visita ao Templo Mãe de Besakih. Seguir para o 
hotel. Alojamento.

Dia 6 - Candidasa / Nusa Dua (Meia-pensão)
Visita à aldeia de Tenganan e ao Palácio da Justiça de Klungkung. Saída por estrada até ao hotel de praia. Jantar na Praia de 
Jimbaran. Alojamento.

Dias 7 a 9 - Nusa Dua
Pequeno-almoço. Dias livres. Alojamento.

Dia 10 - Denpasar / Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para sair em voo para Portugal via cidade de ligação. Noite a bordo.

Dia 11 - Portugal
Chegada e fim dos nossos serviços.

user
Retângulo



TUI AMBASSADOR TOURS, UNIPESSOAL, LDA - Mat. C.R.C de Lisboa - Cap. Social: 7.100.000,00 Euros - NIF 514 076 330 - RNAVT 6488 - COD: DPS101019

Cidades

Datas de Partida

Categoria A

Categoria A

Categoria B

Categoria B

Ubud
(2 noites)

Candidasa
(1 noite)

Belimbing
(1 noite)

Bali
(4 noites)

01/11/19 a 19/12/19; 06/01/20 a 30/06/20; 01/10/20 a 31/10/20

01/07/20 a 31/08/20

20/12/19 a 05/01/20

01/09/20 a 30/09/20

Hotéis Previstos ou Similares:

Preços por pessoa em Quarto Duplo:

1 – Quarto Superior; 2 - Junior Suite

Green Field Resort Ubud
(Primeira Sup.)

Nirvana / Rama Candidasa1
(Turística Sup.)

Villa Cempaka / Villa Kebun
(Turística)

Sadara Boutique Beach resort
(Primeira Sup.)

1.639 €

1.774 €

1.818 €

1.732 €

Maya Ubud Resort & Spa
(Luxo)

Rama Candidasa2 (Turista sup.) / 
Alila Manggis (Primeira)

Villa Cempaka / Villa Kebun
(Turística)

Melia Bali Indonesia
(Luxo)

2.025 €

2.203 €

2.213 €

2.104 €

Preços incluem: Passagem aérea internacional em voo regular, em classe económica com a Turkish Airlines e voos domésticos com a Garuda 
Airlines; 8 noites de alojamento no hotel selecionado em regime de alojamento e pequeno-almoço, inclui 1 almoço e 1 jantar; assistência 
de guias falando espanhol exceto nos transferes de entrada e saída que são com guia / condutor em inglês; transferes em veiculo com ar-
condicionado; taxas de aeroporto e de combustível no valor de 419€ por pessoa (sujeitas a alteração até a data de emissão dos bilhetes).

Preços não incluem: Despesas de caracter pessoal, como bebidas, lembranças, lavandaria, etc;  outros tours e refeições que não mencionadas 
no itinerário; gorjeta do condutor e guia; tours opcionais, suplementos para datas festivas (por favor consulte-nos).

Observações: Para a subida ao vulcão Batur é necessário estar em boa forma física. Durante o Ano Novo Balinês (Tahun Saca), respeita-se 
o Nyepi (Dia do Silêncio), no qual não é permitido sair dos hotéis durante 24 horas. Também não é autorizada a circulação de veículos a 
motor, pelo que o aeroporto e o porto estão fechados. Em 2020, celebra-se a 25 de março.

 Consulte-nos para outras opções de hotel em Ubud ou na praia e mínimos de estadia nas datas festivas.
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