BALI

PARAÍSO ESCONDIDO

ITINERÁRIO

UBUD/LOMBOK/GILI

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

com destino a Lombok ou Gili Trawangan. Chegada ao cais de Teluk

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora prevista para a

em Lombok ou Gili Trawangan e transporte para o hotel escolhido.

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

Alojamento.

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

5º ao 6º Dia – Lombok ou Gili

noite a bordo.

Estadia no hotel e regime escolhido. Dias livres nesta encantadora
ilha, para desfrutar das maravilhosas praias, passeios ou outras

2º Dia – Denpasar / Ubud

actividades de carácter pessoal.

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

7º Dia – Lombok ou Ilhas de Gili / Praia de Bali
Pequeno almoço e transfer para o cais para embarque em barco rápido

3º Dia – Ubud

com destino Serangan ou Padang Bay e continuação para um hotel das

Estadia em regime de alojamento e pequeno almoço. Dia inteiramente livre

maravilhosas praias do Bali – Ilha de Sonda

para descobrir toda a história e cultura da região, ou simplesmente para
descansar e desfrutar das belezas naturais envolventes. A região de Ubud

8º ao 9º Dia – Praia de Bali

é rica do ponto de vista da natureza, rodeada de cerrada floresta tropical,

Estadia no hotel e regime escolhido. Dias livres

habitada por simpáticos e atrevidos primatas. Entre plantações de arroz e
montanhas, esta é considerada a capital cultural da ilha, onde não faltam

10º Dia – Denpasar / Cidade de Ligação

galerias de arte, ateliers de pintura e lojas de artesanato

Pequeno almoço no hotel. Em hora a determinar localmente, transporte
para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida com destino a

4º Dia – Denpasar / Lombok ou Gili

cidade de ligação. Noite a bordo.

Pequeno almoço no hotel. Em hora a determinar localmente transporte
para o cais de Serangan ou Padang Bay para embarque em lancha rápida

11º Dia – Cidade de Ligação / Lisboa ou Porto
Chegada, mudança de avião e continuação da viagem com destino a
Lisboa ou Porto.

Inclui
- Passagem aérea, classe turística, com a Turkish Airlines (Classe W), para o percurso Porto ou Lisboa/Istambul/Denpasar e volta, com direito ao transporte de
25 kg de bagagem (por pessoa e volume). Transporte do aeroporto Dempasar ao hotel em Ubud.Transporte do hotel em Ubud ao cais de Padang Bay pelos
serviços do ferry e viagem de barco rápido para Lombok ou Gili Trawangan e volta para Padang Bay ou Serangan com transporte para hotéis em Bali. Transporte
do cais Teluk em Lombok para o hotel e volta ou do cais de Gili ao hotel e volta (em Gili é no transporte tipico cidomo - carroça). Transporte do hotel em Bali
para o aeroporto de Dempasar. Estadia de 2 noites e, Ubud + 3 noites e, Lomnok ou Gili Trawangan + 3 noites numa das praias de Bali em regime de alojamento e
pequeno almoço. Assistência local pelo nosso representante. IVA, taxas hoteleiras, de turismo e serviço. Seguro Multiviagens. Taxas de aeroporto, segurança e
combustível no valor € 415,00 sujeitas a alteração até data de emissão.
Não Inclui - Quaisquer outros serviços não mencionados.
- Visto de entrada na Indonésia. (obrigatório nos passaportes temporários).
- Nota importante – Obriga a passaporte com validade mínima de 6 meses.
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