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Bali e templos sagrados 
11 Dias / 10 Noites 

Saída: Diárias. 

27 anos de experiência e qualidade! 

A Indonésia é rica em belas paisagens como praias, florestas, montanhas e vulcões, além de uma cultura local que 
torna-se única aos olhos do visitante em forma de templos e imensas plantações. O povo indonésio cria com cores, 
alegria e misticismo espetáculos e rituais únicos em cada uma das ilhas, retratando um país que é plural. 
 

1º Dia – ... / Jakarta  
Chegada em Jakarta, recepção e traslado ao hotel. Restante do dia livre para atividades pessoais. Hospedagem. 
 

2º Dia – Jakarta / Yogyakarta  
Após o café da manhã, saída para passeio panorâmico por Jakarta. Visita aos tempos da Antiga Batávia, ao Bairro 
Chinês no centro comercial de Glodok, a ponte levadiça chamada Kota Intan, Porto de Sunda Kelapa, ao Museu 
Fatahillah e Museu de Fantoches (fechado às segundas-feiras). Em horário conveniente, traslado ao aeroporto para 
embarque em voo com destino a Yogyakarta. Chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem.  
 

3º Dia - Yogyakarta  
Após o café da manhã, saída para passeio de dia inteiro, incluindo visita a Borobudur, um dos templos budistas mais 
famosos do mundo, a Candi Pawon e Candi Mendut. Almoço em restaurante local. Em seguida visita ao Keraton, o 
palácio do sultão, localizado no coração da cidade antiga. Continuação a Kota Gede, a primeira capital do reino de 
Mataram. Retorno ao hotel e hospedagem. 
 
4º Dia – Yogyakarta / Bali  

Após o café da manhã, saída para visitar o monumental complexo de templos hindus Prambanan, composto por quatro 

templos principais e santuários chamados Candi Shiva Mahadeva, Candi Brahma e Candi Vishnu, assim como Candi 
Nandi e Candi Sewu. A história do Ramayana está esculpida nas paredes dos templos. Em horário determinado, 
traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Bali. Chegada ao Aeroporto Internacional Denpasar, 
recepção e traslado ao hotel localizado ao sul de Bali. Hospedagem. 
 
5º Dia – Bali 

Após o café da manhã, saída para passeio de dia inteiro, iniciando pelo famoso espetáculo de dança Barong e Kris que 
descreve a eterna luta entre o Bem (Barong) e o Mal (Rangda). Em seguida, visita a Goa Gajah, uma caverna do século 
XI que faz parte de um convento Hindu-Budista. Almoço em restaurante local e depois visita a Tagalalang para ver uma 
área de cultivação de arroz e o Templo Gunung Kawi em Sebatu. No fim da tarde, visita ao Templo Uluwatu para 
admirar o pôr do sol, a 76 metros acima do nível do mar. Assista ao espetáculo de Dança Kecak (também conhecida 
como Dança de Macacos), e desfrute de um jantar, com vasto cardápio de churrasco de frutos do mar, na praia de 

Jimbaran (não inclui bebidas).Hospedagem. 
 
6º Dia – Bali 

Dia livre para atividades pessoais. Hospedagem. 
 
 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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7º Dia – Bali / Lovina 
Após café da manhã, viagem com destino a Lovina, situada ao norte de Bali. Durante o percurso, visita ao Templo 
Taman Ayun, construído em níveis ascendentes em meio a um grande fosso, a Floresta dos Macacos Sagrados Alas 

Kedaton e ao Templo Marinho de Tanah Lot. Almoço em restaurante local. Em seguida, parada em Bedugul, um belo e 
tranquilo resort na montanha, para visitar o Mercado de frutas e flores e o Templo Ulun Danu no lago Beratan. Chegada 

em Lovina no final da tarde. Hospedagem. 
 
8º Dia –  Lovina / Kintamani / Candidasa 
Após café da manhã, saída com destino a Candidasa, uma encantadora aldeia costeira no leste de Bali. Pelo caminho 
visitaremos o Templo Pura Beji e a região de Kintamani. Almoço em restaurante local para apreciar a vista panorâmica 
do Monte Batur. Em seguida, visita ao Templo Besakih. O percurso até chegar a Candidasa, através da aldeia de 

Sidemen, irá oferecer-lhe algumas das mais belas paisagens da ilha. Chegada em Candidasa no final da tarde. 
Hospedagem. 
 
9º Dia – Candidasa / Klungkung / Ubud 
Após café da manhã, viagem com destino a Ubud, considerada a capital cultural e espiritual de Bali. Durante o 
percurso, visita a Tenganan, uma das várias aldeias antigas de Bali, e a Goa Lawah, a caverna dos morcegos, 
considerada um dos principais templos da ilha. Em seguida, visita a vila de pescadores Kusamba e também ao 

complexo Taman Gili, que fez parte do palácio real de Semarapura. Almoço em restaurante local e continuação da 
viagem em direção a Ubud. Chegada e hospedagem. 
 
10º Dia – Ubud 
Dia livre para atividades pessoais. Hospedagem. 
 
11º Dia –Ubud / ... 

Em horário determinado, traslado ao Aeroporto Internacional Denpasar para embarque em voo de retorno e fim de 
nossos serviços. 
 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Opção Cidade Noites Hotel Acomodação Categoria 

01 

Jakarta 1 Ibis Tamarin Standard Room Turística 

Yogyakarta 2 Puri Artha Hotel Superior Room Turística 

Bali 3 Bali Rani Hotel Superior Room Turística Superior 

Lovina 1 Aneka Lovina Villas & Spa Deluxe Cottage Turística 

Candidasa 1 Rama Candidasa Resort Superior Room Primeira 

Ubud 2 Cendana Resort & Spa Superior Room Turística 

02 

Jakarta 1 Alila Jakarta Deluxe Room Primeira 

Yogyakarta 2 Hotel Santika Deluxe Room Primeira 

Bali 3 Grand Mirage Deluxe Garden Primeira Superior 

Lovina 1 Puri Bagus Lovina 
Superior Garden 

View 
Primeira 

Candidasa 1 Rama Candidasa Resort Deluxe Garden View Primeira 

Ubud 2 Cendana Resort & Spa Deluxe Room Turística 

03 

Jakarta 1 Pullman Jakarta Deluxe Room Luxo 

Yogyakarta 2 Meliá Purosani Deluxe Room Primeira Superior 

Bali 3 Nusa Dua Bach Hotel & Spa Deluxe Room Primeira Superior 

Lovina 1 Puri Bagus Lovina Deluxe Ocean View Primeira 

Candidasa 1 Alila Manggis Superior Room Primeira 

Ubud 2 Alila Ubud Superior Room Primeira Superior 
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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 

01Abr a 14Jun'18 
01 a 31Out'18 

1.803 1.706 2.324 6.130 5.800 7.902 

15 a 23Jun'18 1.845 1.734 2.408 6.273 5.896 8.187 

01Jul a 14Jul'18 1.932 1.793 2.582 6.569 6.096 8.779 

15Jul a 31Ago'18 1.932 1.793 2.582 6.569 6.096 8.779 

01 a 15Set'18 1.887 1.762 2.492 6.416 5.991 8.473 

02 

01Abr a 11Jun'18 
01Set a 31Out'18 

2.006 1.923 2.729 6.820 6.538 9.279 

12 a 30Jun'18 1.637 1.540 2.402 5.566 5.236 8.167 

01 a 14Jul'18 1.759 1.622 2.647 5.981 5.515 9.000 

15Jul a 31Ago'18 1.717 1.594 2.563 5.838 5.420 8.714 

03 

01Abr a 14Jun'18 
16Set a 31Out'18 

2.502 2.419 3.750 8.507 8.225 12.750 

15 a 24Jun'18 2.544 2.447 3.834 8.650 8.320 13.036 

01 a 14Jul'18 2.513 2.426 3.771 8.544 8.248 12.821 

15Jul a 31Ago'18 2.677 2.536 4.099 9.102 8.622 13.937 

01 a 15Set'18 2.593 2.480 3.931 8.816 8.432 13.365 

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 = 3,40 da 
data de 16/04/2018 e estão sujeitos à variação cambial. 
*Valores válidos para mínimo de 2 passageiros viajando. Para passageiros viajando sozinho, consulte-nos. 

 

O que inclui: 
- Passagem aérea em classe econômica nos trechos internos Jakarta / Yogyakarta / Bali, a serem emitidas pelo 
fornecedor local; 
- 10 (dez) noites de hospedagem com café da manhã; 
- 05 (cinco) almoços e 01 (um) jantar. Não inclui bebidas; 

- Transporte terrestre e passeios em veículo com ar condicionado acompanhado de guia local em idioma inglês; 
- Traslados e passeios realizados em serviço privativo; 
- Entrada aos monumentos e locais a serem visitados, conforme mencionado no roteiro; 
- Seguro viagem TRIP PROTECTOR válido por 11 (onze) 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: 
- 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).  
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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 TRIP PROTECTOR 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; 
 

- Franquia de bagagem para voo interno: uma peça de até 20 Kg + bagagem de mão de até 5 Kg por pessoa; 
- Acomodação em Triplo: apartamento duplo + cama extra, cama dobrável ou sofá-cama; 
 
- Em 17 de Março de 2018 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 14 e 16 de Junho de 2018 é celebrado o Idul Fitri, fim do Ramadã. Antes e após os meses de jejum sagrado 
(de 15 de Maio a 14 de Junho de 2018) 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 

 

 

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 

http://www.ifaseg.com.br/trip-protector/

