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Esta sedutora nação de mais de 17.000 ilhas tem um enorme potencial para aventuras. É difícil superar a Indonésia 
pela grande variedade de experiências oferecidas. 
 
 
ILHA DE BALI 
A simples menção de Bali evoca pensamentos de um paraíso. É mais do que um lugar; é um humor, uma aspiração, um estado 
de espírito tropical. 
 
Ilha dos Deuses 
A rica e diversa cultura de Bali se desenrola em todos os níveis da vida, desde as primorosas oferendas de pétalas de flores 
colocadas em todos os lugares, até as procissões de habitantes alegremente vestidos que fecham estradas principais enquanto 
marcham para uma das inúmeras cerimônias do templo, para o outro mundo música e dança tradicionais tocadas em toda a 
ilha. Quase tudo tem um significado espiritual. O meio de Bali é dominado pelos dramáticos vulcões das montanhas centrais e 
templos nas encostas, como Pura Luhur Batukau (um dos cerca de 10.000 templos da ilha), enquanto o pico mais alto, Gunung 
Agung, é o centro espiritual da ilha. 
 
Uma ilha, muitos destinos 
Em Bali, você pode se perder no caos de Kuta ou nos prazeres sibaritas de Seminyak e Kerobokan, surfar em praias selvagens 
no sul ou simplesmente passear em Nusa Lembongan. Você pode ir para a família em Sanur ou saborear uma escapada luxuosa 
na Península de Bukit. Ubud é o coração de Bali, um lugar onde a cultura da ilha é mais acessível, e compartilha os mais belos 
campos de arroz e monumentos antigos da ilha com o leste e oeste de Bali. O norte e o oeste de Bali são pouco povoados, mas 
oferecem o tipo de mergulho e surfe que faz qualquer viagem valer a pena. 
 
Essência de Bali 
Sim, Bali tem praias, surfe, mergulho e resorts grandes e pequenos, mas é a essência de Bali - e dos balineses - que o torna 
muito mais do que apenas um retiro para diversão ao sol. É possível levar o clichê do sorridente balinês longe demais, mas, na 
realidade, os habitantes desta pequena ilha são realmente um povo generoso e genuinamente caloroso. Há também um senso 
de humor divertido e astuto.  
 
Diversão de Bali 
No final do dia (que é o início do dia para alguns visitantes), a rica cultura de Bali, muitos pontos turísticos incríveis e pessoas 
verdadeiramente encantadoras são o que elevam o puro deleite de Bali a outro nível. Porque Bali é divertido, não importa o 
que você queira ou quem você seja. Seminyak tem lojas e designers, Kerobokan tem resorts luxuosos à beira-mar e restaurantes 
excelentes, Kuta e Legian têm vida noturna e Canggu envolve tudo em um pacote irresistível. Mergulhe profundamente no 
espírito de Bali enquanto renova o seu em Ubud ou pega a onda perfeita em Bingin. Você escolhe, está aqui. 
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01 dia |  
DENPASAR >>> BALI  
Chegada ao aeroporto internacional de Bali - I Gusti Ngurah Rai ou também chamado de Denpasar, após tramites de imigração, 
retirada de bagagens e alfândega, recepção e traslado ao hotel selecionado.  
Acomodação e pernoite. 
Regime: (sem refeições). 
 

02 dia | 
BALI 
Café da manhã no hotel.  
Dia livre para atividades independentes. 
Regime: (café da manhã).  
 

03 dia | 
BALI 
Café da manhã no hotel.  
Dia livre para atividades independentes. 
Regime: (café da manhã).  
 

04 dia | 
BALI >>> UBUD >>> BALI 
Café da manhã no hotel.  
Dia inteiramente dedicado a passeio em Ubud. Almoço em restaurante local. 
Regime: (café da manhã e Almoço). 
 
Visitaremos: Vilarejo Batuan, Terraço de Tegallalang, Palácio de Ubud, Museu Puri Lukisan e Floresta dos Macacos de Ubud 
 
VILAREJO BATUAN 

Conheça mais sobre a arquitetura tradicional balinesa nesse vilarejo que mantem suas raízes intactas ao longo dos tempos. De 
acordo com a religião Hindu cada objeto tem seu local ideal no universo para que haja harmonia e isso reflete nos templos 
familiares, cozinhas, celeiros de arroz e demais ambientes projetados sob a luz desse princípio. 
 
TERRAÇO DE TEGALLALANG 

Os arrozais balineses são mundialmente famosos por seu desenho típico que se funde à natureza em verdejante vegetação e 
pequenas piscinas d’água projetadas para uma irrigação impecável desse produto tão presente na culinária asiática e também 
mundial. 
 
PALÁCIO DE UBUD 

Localizado no coração de Ubud, a área é repleta de edifícios e jardins históricos. Por muitos anos, o local foi a morada da família 
real e hoje recebe grande número de turistas todos os dias que desejam admirar a arquitetura monumental e também 
espetáculos de dança que acontecem no local.                            
    
MUSEU PURI LUKISAN 

O mais antigo museu de arte de Bali abriga obras de arte de artistas balineses que vão desde pinturas contemporâneas a 
antigas esculturas em madeira que refletem o pensamento e a expressão de seus habitantes. 
 
FLORESTA DE MACACOS DE UBUD 

Santuário dedicado aos macacos de Ubud que são muito fotogênicos,  espertos, brincalhões e estão sempre buscando formas 
de roubar comida ou qualquer objeto que eles acreditam ter valor. Na floresta há também um templo dedicado a esses 
animaizinhos encantadores e trapaceiros que correm livremente pelo local. 
 

ITINERÁRIO | 08 dias / 07 noites 
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05 dia | 
BALI 
Café da manhã no hotel.  
Dia livre para atividades independentes. 
Regime: (café da manhã).  
 

06 dia | 
BALI 
Café da manhã no hotel.  
Dia livre para atividades independentes. 
Regime: (café da manhã).  
 

07 dia | 
BALI 
Café da manhã no hotel.  
Dia livre para atividades independentes. 
Regime: (café da manhã).  
 

08 dia |  
BALI >>> DENPASAR 
Café da manhã no hotel. (apartamento disponível até o meio dia). 
Em horário pré-determinado traslado ao aeroporto internacional de Denpasar – Bali e embarque para continuação da viagem 
ou regresso ao destino de origem.  
Regime: (café da manhã). 
 
Fim de nossos serviços. 
 
 
 
 
 
- Traslados aeroporto ao hotel e vice-versa, e entre cidades de acordo ao itinerário em serviço privativo, com assistência de 
guia local no idioma inglês; 
- Passeios e visitas de acordo ao itinerário com ingressos incluídos em serviço privativo com guia local no idioma espanhol; 
- 07 (sete) noites de hospedagem com café da manhã diário (check-in 15h00 e check-out 12h00);  
- 01 almoço em restaurante local durante o passeio a Ubud;  
- Cartão de assistência de viagem válido para 10 (dez) dias;  
- Assistência no idioma português 24 (vinte quatro) horas; 07 (sete) dias da semana no telefone emergencial da Ásia Total. 
 
 
 
 
 
 
- Bilhetes aéreos nos trechos internacionais; 
- Outros itens não informados no item O QUE INCLUI, tais como: bebidas nas refeições, lavanderia, telefonemas entre outros; 
- Gorjetas para os carregadores de bagagem, guias e motoristas. 
 
 
 
 
 
 
 

O QUE INCLUI 

O QUE NÃO INCLUI 
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Cidade Noites Hotel Categoria Apartamento 
 

Primeira Superior   
Bali 07 Kuta Paradiso Deluxe 

Superior   
Bali 07 Nikko Hotel Benoa Deluxe 

Superior   
Bali 07 Nusa Dua Beach Hotel & Spa Deluxe 

Luxo   
Bali 07 Four Seasons Jimbaran Garden Villa 

 
 
 
 
 
 
 

Temporada Hotel Duplo Individual 

01 de Julho de 2022 a  
31 de Março de 2023 

Kuta Paradiso 785,00 1.228,00 

Nikko Hotel Benoa 995,00 1.561,00 

Nusa Dua Beach Hotel & Spa 1.299,00 2.105,00 

Four Seasons Jimbaran 4.623,00 8.141,00 

 
 

SUPLEMENTOS 

Hotel Temporada 
Valores por pessoa / 

noite 

Kuta Paradiso 
01 Jul a 31 Ago de 2022 & 

28 Dez de 2022 a 05 Jan de 2023 
40,00 

Nikko Hotel Benoa 
15 Jul a 31 Ago de 2022 51,00 

25 Dez de 2022 a 05 Jan de 2023 78,00 

Nusa Dua Beach Hotel & Spa 
15 Jul a 31 Ago de 2022 40,00 

25 Dez de 2022 a 05 Jan de 2023 78,00 

Four Seasons Jimbaran 
01 Jul a 31 Ago de 2022 163,00 

24 Dez de 2022 a 02 Jan de 2023 376,00 

 
Observações Importantes: 
1) Tarifas válidas para um mínimo de 02 passageiros viajando juntos; 
2) Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio até a confirmação da reserva. 
 
 
 
 
 
 
Favor consultar-nos as formas de pagamentos vigentes. 

VALORES 
Dólares Americanos por pessoa (mínimo 02 pessoas)  

FORMAS DE PAGAMENTO 

HOTÉIS HOTÉIS PREVISTOS 
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1) Cancelamentos mais de 35 (trinta e cinco) dias antes da saída, sem multas; 
2) Cancelamentos entre 35 (trinta e cinco) e 25 (vinte e cinco) dias antes da saída, multa de 30% (trinta por cento) do valor 
total da reserva;  
3) Cancelamentos entre 24 (vinte e quatro) e 10 (dez) dias antes da saída, multa de 50% (cinquenta por cento) do valor total 
da reserva;  
4) Cancelamentos entre 09 (nove) e 03 (três) dias antes da saída, multa de 75% (setenta e cinco por cento) do valor total da 
reserva;  
5) Cancelamentos dentro de 03 (três) dias antes da saída, multa de 100% (cem por cento) do valor total da reserva; 
6) Cancelamentos recebidos até o dia da saída: multa de 100% (cem por cento) do valor total da viagem; 
7) Não apresentação, no-show ou saídas antecipadas, multa de 100% (cem por cento) do valor total da reserva. 
Obs., a politica de cancelamento estão sujeitas alterações a qualquer momento devido atual situação (Covid-19) ou por 
motivos de força maior. 
 
 
 
 
 
1) A partir do primeiro orçamento enviado, serão permitidos o envio de até 3 novas propostas ou alterações.  Uma vez atingido 
este limite, para prosseguirmos será necessária a sinalização no valor de USD 200,00 por pessoa e após a sinalização, 
consideramos até 02 novas cotações ou ajustes antes da efetivação da reserva. Em caso de efetivação da reserva, esse valor 
será descontado no pagamento total do programa. Caso a reserva não seja solicitada o valor será retido como Taxa de 
Prestação de Serviço de Consultoria (US$ 200 por pessoa); 
2) As reservas devem ser solicitadas por escrito junto com a Ficha de reserva devidamente preenchida e a cópia do passaporte; 
3) Cancelamento de reserva confirmada, não dará direito a reembolso do valor referente ao pagamento da prestação de serviço 
de reserva (US$ 200 (duzentos) por pessoa), depois que tal serviço foi prestado; 
4) Importante ressaltar que dentro da validade de cada tarifa informada, a data do check-out deve coincidir com a última data 
de validade do período; 
5) O máximo de bagagem permitido durante os traslados é de 01 (uma) mala de até 20kg por pessoa. 
 
 
 
 
 
 
 
1) Documentos Necessários: Brasileiros precisam de passaporte com validade mínima de 06 (seis) meses, com ao menos 02 
(três) páginas em branco; 
2) Para menores de 18 (dezoito) anos é obrigatória à autorização do pai e da mãe. Nos casos em que esteja viajando na 
companhia de apenas um dos pais é necessário autorizado por escrito do outro; 
3) Visto/Vacina – Indonésia: Brasileiros não precisam de visto, desde que a estadia seja inferior a 30 (trinta) dias, é necessário 
apresentar o CIV (Certificado Internacional da Vacina) contra febre amarela, que deve ser tomada pelo menos 10 dias antes do 
embarque. 
4) Visto/Vacina – Indonésia: Brasileiros necessitam apresentar carteira com esquema vacinal completo para COVID-19. 

 DOCUMENTAÇÃO 
VISTOS & VACINAS 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

POLITICA DE CANCELAMENTOS 


