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Bali é uma das mais de 13 500 ilhas da Indoné-

sia. Esta ilha abriga a quase totalidade da 

pequena população hindu da Indonésia e é o 

principal destino turístico do país.

Bali evoca o paraíso na Terra. Evoca amor. Mais 

do que um simples local, Bali é um estado de 

espírito, uma inspiração, revelando uma essên-

cia única, contagiante e inesquecível!

A riqueza paisagística e a diversidade cultural de 

Bali são ímpares. Desde as praias que se trans-

formam num retiro perfeito para a prática de 

surf e mergulho, à animação nocturna sempre a 

transbordar de boas energias, das paisagens 

verdejantes dos campos de arroz que nos 

enquadram numa harmonia perfeita, aos tem-

plos onde paira uma intensa espiritualidade... 

Qualquer recanto de Bali é idílico. A este cenário 

juntamos um povo que vive e transmite esta 

essência da forma mais genuína.

De Bali a Lombok ou às Gilis é um pulinho... 

Estas ilhas adjacentes a Bali comungam da 

mesma energia, num estado ainda mais puro o 

que as torna ainda mais exclusivas.

A fórmula está encontrada para uma viagem de 

sonho a este paraíso oriental.

Preparamos 12 dias de viagem para ficar a con-

hecer bem este destino.

Antes da chegada ao nosso destino temos um 

conselho a dar: desfaçam-se dos vossos reló-

gios e smartphones.

(ok... podem usá-los para fotografias mas só mesmo para esse efeito!)

Em Bali temos vários locais para visitar e desfru-

tar. De Jimbaran a Ubud dois extremos em 

termos de oferta, haverá oportunidade de viver 

um pouco de tudo, desde a paz e tranquilidade 

encontradas nos templos, ao movimento frenéti-

co das motas nas estradas Balinesas.

As pequenas Gili são três gotas de areia branca, 

assentes em águas azul-turquesa e salpicadas 

por coqueiros. Estão rodeadas de barreiras de 

coral com uma vida marinha única. Aqui a des-

contracção vai ser total. A meio da viagem este 

será o local ideal para descansar, relaxar e 

aproveitar o que a natureza tem para nos ofere-

cer. Na maior das simplicidades nada mais vai 

fazer falta...

Lombok é a maior ilha junto a Bali e que ainda se 

encontra por explorar, o que pretendemos fazer 

durante a nossa estadia. Das mais belas praias, 

às aldeias perdidas no tempo, qualquer viajante 

se vai sentir recompensado e grato pelo que vai 

viver e sentir neste local.

Por esta altura teremos um problema grave... o 

regresso... Vai ser tão difícil!

Se preferir ficar, nós compreendemos! Um dia 

voltaremos a este paraíso, por isso pode regres-

sar connosco nessa altura!

O desafio está lançado, e o difícil vai ser regres-

sar...

Preparados para partir?
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INDONÉSIA | BALI, GILIS E LOMBOK

ESPECIAL FIM DE ANO

Bali, Gilis e Lombok | 14 dias/11 noites

DIA 1 Partida de Lisboa

Chegada a Bali

Bali (Jimbaran)

Bali (Jimbaran)

Bali (Ubud)

Bali (Ubud) (passagem de ano)

Bali (Ubud)

Bali (Ubud)

Bali - Lombok (por barco)

Lombok (Gilis | Senggigi)

Lombok (Kuta)

Lombok (Kuta)

Lombok - Bali - Lisboa

Chegada a Lisboa

DIA 2

DIA 3

DIA 4

DIA 5

DIA 6

DIA 7

DIA 8

DIA 9

DIA 10

DIA 11

DIA 12

DIA 13

DIA 14

O QUE ESTÁ INCLUÍDO?

- A companhia permanente do nosso líder de viagem, com 

a garantia de experiências inesquecíveis!

- 11 noites de alojamento (em quarto duplo ou triplo) em 

hotel, guesthouse ou alojamento local, com pequeno-al-

moço;

- Transporte com motorista e combustível, entre trajectos, 

durante todos os dias da nossa viagem;

- Transporte de barco entre Bali e Lombok e entre Lombok 

e as Gilis;

- Voo doméstico de Lombok para Bali;

- Transferes para o voo doméstico e para o voo internacio-

nal que referenciarmos;

- Passeio de barco a Pink Beach, em Lombok;

- Seguro de Viagem.

Nota: O programa pode ser sujeito a alterações por motivos alheios à organização (condições climatéricas, das estradas, alteração de voos ou outros 

eventos imprevistos), no entanto, serão sempre salvaguardados os interesses dos nossos viajantes.

O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO?

- Voos Internacionais (valor referência de 950€, para ida e 

volta Lisboa - Bali, sujeito a confirmação à data de 

emissão dos bilhetes. O voo apenas deverá ser reservado 

após a confirmação do grupo mínimo de viajantes. Esta 

reserva pode ser realizada por nós, sendo tratada poste-

riormente;

- Transferes para voo internacional (excepto no indicado 

por nós);

- Despesas de carácter pessoal, refeições, serviços, entra-

das em monumentos, actividades ou suplementos acima 

não mencionados como incluídos;

- Despesas administrativas relativas a entrada/saída do 

país (não aplicáveis de momento);

- Gratificações.

+ INFO PVP: 1.250€
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PORQUÊ? INDONÉSIA | BALI, GILIS E LOMBOK

ESPECIAL FIM DE ANO

PORQUE QUERES VIAJAR COMIGO?

Na programação de uma viagem, a nossa motivação são as pessoas, os nossos viajantes. Queremos 

que o grupo conheça os destinos, o melhor possível, mas também em condições únicas. Queremos 

transmitir felicidade, bem-estar e uma sensação de que algo mudou nas pessoas que somos. Para tal 

acontecer será necessário estabelecer uma grande ligação com os locais, através da entrega à cultura 

do destino que visitamos, da proximidade que estabelecemos com as suas gentes, da partilha dos 

seus costumes e do respeito pelas suas crenças e ideais. Esta será a forma mais simples e genuína 

de viajar e é neste espírito que (des)programamos as viagens!

A vivência em grupo será também um desafio e todas as decisões do líder de viagem são tomadas a 

pensar no bem-estar e na melhor experiência para todos.

Como habitualmente, neste espírito vamos promover a partilha de experiências, e de outra forma 

também não nos divertiríamos tanto. Preparados para embarcar rumo à aventura?

Então vamos viajar!

Lago Bratan Lombok (Senggigi) Bali

Bali (Ubud) Lombok

Ilhas Gili


