BALI
ITINERÁRIO

A ILHA DOS DEUSES

1º Dia – Porto ou Lisboa / Cidade de ligação / Denpasar

5º Dia – Ubud – Região de Tabanam / Mengwi / Tanah Lot / Praias do

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora prevista para a

Bali

partida. Formalidades de embarque e partida com destino a Denpasar, via

Pequeno almoço e saída para “Pura Luhur Batukaru”, um dos seis

uma cidade de ligação conforma a companhia aérea escolhida. Refeição e

templos mais importantes da ilha. Construído no século XIII e localizado

noite a bordo.

no sopé do vulcão, no meio da floresta com milhares de árvores e
flores diferentes. Dentro há também um pequeno lago artificial e uma

2º Dia – Denpasar / Ubud

fonte sagrada, ainda usada para abençoar os devotos. Continuação por

Chegada a Denpasar, recepção e transporte para o hotel seleccionado.

Jatiluwih onde ainda se pode admirar os mais belos terraços de arroz

Alojamento.

da ilha, protegidos pela UNESCO. Almoço em restaurante local De tarde
breve paragem no mercado de Candikuning, onde se vende especiarias

3º Dia – Ubud – Excursão ao Templo Mãe de Bali

tropicais, flores e frutas. Prosseguimento para o lago Bedugul e visita

Pequeno almoço e saída para o Monte Gunung Agung, visitando no

a Pura Ulu Danu Beratan, um Templo situado a 1.200m de altitude

caminho a tradicional aldeia balinesa de Penglipuran 700m de altitude,

dedicado à deusa da água. Passagem pelo Templo Real Taman Ayun em

conhecida pela sua cultura e tradições. Continuação para Besakih, o mais

Mengwi e chegada a costa para admirar o mundialmente famoso templo

importante e maior templo de Bali,construído no século XI a 1000m de

de “Tanah Lot” , um dos templos do mar mais venerado, mais conhecido

altitude nas encostas do Monte Agung, o vulcão sagrado de Bali. Almoço em

e mais fotografado de Bali, localizado sobre uma pequena ilha rochosa

restaurante local com bela vista das colinas de Bukit Jambul. De tarde visita

e ligado à figura lendária do sacerdote Niratha que ao passar no local

dos incríveis tetos pintados do antigo Palácio da Justiça de Klungkung,

ficou tão encantado com a beleza da pequena ilha que sugeriu à gente

Keragosa. Regresso ao hotel e alojamento.

da terra que aí construíssem um templo. Chegada a uma das praias do
Bali e alojamento.

4º Dia – Ubud – Excursão ao majestoso vulcão Batur
Pequeno almoço e saída para Batubulan, onde se assiste a um show

6º ao 8º Dia – Bali (Praia)

tradicional de Dança Barong, histórias que retratam a eterna luta entre o

Estadia no hotel e regime escolhido. Dias livres nesta encantadora ilha,

bem e o mal. Continuação para Tegallalang, um dos mais belos terraços de

para desfrutar das maravilhosas praias, passeios ou outras actividades de

arroz em Bali e Sebatu, o templo da água sagrada. Prosseguimento para

carácter pessoal. Dizem os naturais de Bali que somente Deus podia ter

Kintamani para admirar o panorama sobre a cratera do Monte Batur e do

criado um paraíso tão belo como a Ilha de Bali. Sendo uma das ilhas mais

Lago Batur. Almoço em restaurante local e de tarde visita do complexo do

pequenas do arquipélago que constitui a Indonésia, a sua localização no

Templo de Gunung Kawi, conhecido localmente como Pura Gunung Kawi, um

trópico oferece tudo o que se possa desejar para umas férias de sonho:

complexo arqueológico com uma coleção de antigos relevos de santuários

o mar e a montanha, a cultura e a civilização, o sol e as paisagens, o

esculpidos num penhasco rochoso. De volta para o hotel paragem na aldeias

encanto dos trópicos e a animação, e muito mais.

de Mas onde se pode observar e admirar artesãos esculpindo e goivando as
peças de madeira e a de Batuan, conhecida pelas galerias de pintura.

9º Dia – Denpasar / Cidade de ligação
Pequeno almoço no hotel. Em hora a determinar localmente, transporte
para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida com destino a
cidade de ligação. Noite a bordo.
10º Dia – Cidade de ligação / Lisboa ou Porto
Chegada, mudança de avião e continuação da viagem com destino a
Lisboa ou Porto.
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