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Bali 
08 Dias / 07 Noites 

Saída: Diárias. 

29 anos de experiência e qualidade! 

A ilha de Bali possui a combinação perfeita de cultura e paisagens culturais. Com seus terraços de campos de arroz, 
aos seus vulcões e praias maravilhosas. As extensas praias de Bali brilham a luz do sol. Em certos lugares visitantes e 

pescadores locais se misturam. A ilha é ponto de encontro para os mais diversos tipos de pessoas, desde surfistas, 
mochileiros, mergulhadores, místicos a exigentes casais em lua de mel. As opções são muitas: lindas praias, cafés ao 
ar livre, lojas, casas noturnas e etc. Descubra este paraíso! 
 

1º Dia – ... / Denpasar / Ubud 
Chegada ao Aeroporto Internacional Denpasar, recepção e traslado com duração aproximada de 1 hora ao hotel 

localizado em Ubud, considerada a capital cultural e espiritual de Bali. Hospedagem. 
 

2º Dia - Ubud 
Após o café da manhã, saída para conhecer a cidade de Ubud. Visitaremos a vila de Batubulan, famosa por suas 
esculturas em pedra, e onde assistiremos ao show de dança Barong e Kris que descreve a eterna luta entre o bem e o 
mal. Seguiremos para Celuk, com artesanatos em prata e madeira. Seguiremos para o coração de Ubud com muitas 
galerias de arte e museus. Em seguida visita a Puri Saren Agung, palácio onde a família real governou Ubud de 1800 
até 1917. Restante do dia livre. Hospedagem. 
 

3º Dia – Ubud / Lovina  

Após o café da manhã, saída em direção a Lovina. No caminho com nossa primeira parada no Templo de Tanah Lot, um 
dos templos mais sagrados de Bali, seguiremos para Jatiluwih, com seus campos de arroz panorâmicos, considerados 
patrimônio da UNESCO. Tempo para fotografar e continuação em direção a Bedugul, um atraente resort de montanha 
localizado a 850 metros acima do nível do mar. Aqui visitaremos o Templo Ulundanu, dedicado à deusa Dewi Danu. 
Saída para a vila de Munduk, desfrute de uma caminhada na brisa fria da cachoeira da floresta, cercada por uma 
exuberante plantação tropical (são necessários sapatos de caminhada). Seguiremos até Lovina. Chegada e 
hospedagem. 

 
4º Dia – Lovina / Candidasa (139km – viagem de aproximadamente 10 horas) 
Após o café da manhã, saída com destino a Candidasa. No caminho, visita a um mercado tradicional em Seririt, onde 
poderá mergulhar na vida cotidiana das pessoas da aldeia. Em seguida, visita ao templo de Beji, e continuação para 
Kintamani. Aprecie a vista sobre o Lago Batur. Antes de prosseguir para o templo de Besakih, localizado na encosta do 
Monte Agung, o vulcão mais alto de Bali. É um complexo de 24 e abriga santuários. Continuação para Taman Tirta 
Gangga (Palácio da Água), onde piscinas e lagoas ornamentais servem como um lembrete fascinante dos velhos 

tempos do rajah balinês. Chegada em Candidasa e hospedagem. 
 
5º Dia – Candidasa / Seminyak 
Após o café da manhã, saída em direção a Seminyak. 
Chegada e hospedagem. 
 

 
6º e 7º Dia – Seminyak 
Dias livres para atividades independentes. Hospedagem. 

 
8º Dia – Seminyak / ... 
Em horário determinado, traslado ao Aeroporto Internacional Denpasar para embarque em voo de retorno. Fim dos 
serviços. 
 
 
 
 
 
 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Opção Cidade Noites Hotel Categoria 

01 

Ubud 2 Rama Phala Ubud Turística Superior 

Lovina 1 Aneka Lovina Turística Superior 

Candidasa 1 Rama Candi Dasa Primeira Superior 

Seminyak 3 The Royal Beach Primeira 

02 

Ubud 2 Plantaran Ubud Primeira Superior 

Lovina 1 Puri Bagus Lovina Primeira 

Candidasa 1 Candi Beach Resort Primeira Superior 

Seminyak 3 Alila Seminyak Primeira Superior 

03 

Ubud 2 Alaya Ubud Luxo 

Lovina 1 The Lovina Primeira Superior 

Candidasa 1 Alila Manggis  Primeira Superior 

Seminyak 3 Anantara Seminyak Beach Resort Luxo 
 

 

PARTE TERRESTRE  

US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Opção Período 

Em US$ Em R$ 

Por pessoa  Por pessoa 

Quarto 
Duplo 

Quarto 
Triplo 

Quarto 
Individual 

Quarto 
Duplo 

Quarto 
Triplo 

Quarto 
Individual 

01 
01Nov a 19Dez'19 997 980 1.608 4.288 4.214 6.915 

20Dez'19 a 05Jan'20 1.192 1.174 1.998 5.125 5.049 8.587 

02 

01Nov a 20Dez'19 
11Jan a 30Jun'20 

16Set a 31Out'20 

1.190 1.115 2.010 5.117 4.795 8.643 

21Dez'19 a 23Dez´19 
06Jan a 10Jan´20 

01Jul a 14Jul´20 

1.252 1.156 2.134 5.384 4.971 9.177 

26Dez´19 a 05Jan´20 1.440 1.281 2.509 6.192 5.509 10.780 

15Jul a 31Ago'20 1.387 1.247 2.405 5.965 5.363 10.342 

01Set a 15Set´20 1.302 1.189 2.233 5.599 5.113 9.602 

03 

01Nov a 23Dez'19 
01Abr a 30Jun´20 
16Set a 31Out´20 

1.705 1.483 3.041 7.332 6.377 13.076 

24Dez'19 a 03Jan'20 2.192 1.808 4.015 9.426 7.775 17.295 

04Jan a 05Jan´20 1.929 1.632 3.487 8.295 7.018 14.995 

06Jan a 31Mar´20 1.850 1.580 3.329 7.955 6.794 14.315 

01Jul a 14Jul´20 
01Set a 15Set´20 

1.730 1.499 3.089 7.439 7.439 13.283 

15Jul a 31Ago´20 1.791 1.541 3.212 7.701 6.627 13.812 

À incluir imposto. Consulte-nos. 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração 
sem aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Reais, considerando o câmbio de US$ 1 = 4,30 da 
data de 25/11/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 
 

O que inclui: 
- 07 (sete) noites de hospedagem com café da manhã; 
- Traslados de chegada e saída em serviço privativo com assistência em idioma inglês; 
- Passeios em serviço regular com guia local em idioma inglês; 
- Entrada aos monumentos e locais a serem visitados, conforme mencionado no roteiro; 

- Seguro viagem GTA FULL válido por 08 (oito) dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 70 anos 

de idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura. 
 

 

O que não inclui: 



  

 

(11) 3383-1200 / atendimento@raidho.com.br / www.raidho.com.br 

- Passagem aérea internacional; 
- Passaportes e vistos consulares; 

- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 
- Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas); 
- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 

- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 
 

Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito 
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 
· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de US$ 300. 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 

Visa ou Dinners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
 

* Entrada de 30% (trinta por cento) à vista em depósito. 

Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 
 

Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 

· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 

considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato de 
Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de serviços 
turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
 

Dados bancários 
Banco Itaú - Ag 0399 / Cc 36 538 -6 
Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4 

CNPJ -64.521.354/0001-64  
Raidho Turismo Viagens Ltda 
 

Observações Importantes 
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem GTA FULL incluído no pacote clicando aqui 
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 

- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 

- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da 
Polícia Federal; 

- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais; 
 

- Acomodação em Triplo: apartamento duplo + cama extra, cama dobrável ou sofá-cama; 
 
- Em 25 de Março de 2020 é celebrado o Dia do Silêncio (NYEPI) que marca o início do ano hindu na ilha de Bali. Mesmo 
aqueles que não são hindus respeitam esta data. É proibido sair do hotel a partir das 06:00 até às 06:00 do dia 
seguinte (24h), as ruas ficam desertas e o aeroporto da ilha é fechado; 

- Durante 23 e 24 de Maio de 2020 é celebrado o Idul Fitri, fim do Ramadã. Antes e após os meses de jejum sagrado 
(de 16 a 31 de Maio de 2020) muitos indonésios aproveitam o feriado. Por isso é esperado um grande volume de 
carros, bastante trânsito e pode haver atrasos nos tours e voos. 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio 

aviso 

 

 

 

https://gtaassist.com.br/condicoes-gerais/sompo.pdf
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DOCUMENTOS 

IMPORTANTES 

 (para brasileiros) 

INDONESIA 

 

Passaporte  

 

 

✓  
Válido por pelo menos 6 meses da data 

de retorno ao Brasil 

Visto  

Certificado Internacional de Vacina 

contra Febre Amarela 

✓ 
Deve ser providenciada no prazo 

mínimo de até 10 (dez) dias antes do 

embarque 

         ✓ - obrigatório     - não obrigatório 


