
  Cotação Jacarta com BALI – Opção 2 Embarque em Novembro 2019  Aéreo Embarque em São Paulo: 

 Tarifa Adulto Econômica: USD 1486,00 Taxas: USD 425,00 Total por Adulto em Classe Econômica: R$ 7.186,00 Tarifa Adulto Executiva: USD  5590,00 Taxas: USD 1010,00 Total por Adulto em Classe Executiva: R$ 24.816,00 *Aéreo e Roteiro Valores separados por pessoa (Roteiro base apto duplo). ************************************************************************************  Roteiro:  Dia 01 24/nov dom APRESENTAÇÃO NO AEROPORTO Dia 02 25/nov seg SÃO PAULO/DUBAI– EM VOO Dia 03 26/nov ter DUBAI/JAKARTA  – hospedagem por 5 noites  Dia 04 27/nov qua JAKARTA Dia 05 28/nov qui JAKARTA Dia 06 29/nov sex JAKARTA Dia 07 30/nov sáb JAKARTA Dia 08 01/dez Dom  Jakarta / BALI (vide roteiro abaixo) – hospedagem por 3 nts Dia 09 02/dez seg Bali Dia 10 03/dez ter Bali Dia 11 04/dez qua Bali/DUBAI SÃO PAULO   HOTEIS PREVISTOS: 



Jakarta The Sultan Deluxe room Café da manha 05 nts Bali Nusa Dua Beach Hotel Deluxe room Café da manha 03 nts PARTE TERRESTRE  PREÇOS POR PESSOA EM APARTAMENTO DUPLO…………………………….. …..:USD 1.130,00 (x2)  SUPLEMENTO POR PESSOA EM USD Jakarta Hotel MuliaSenayan Mulia Splendor Café da manha USD 503,00 (x2) Jakarta Fairmont Jakarta Fairmont, Room Café da manha UD 683,00 (x2)   ROTEIRO A PARTIR DO 8º DIA   Bali  Chegada ao aeroporto de Denpasar, recepção e traslado ao hotel. Restante do dia livre. Acomodação e pernoite.  2º Dia - Bali Café da manhã no hotel. O passeio de hoje começará com o famoso show de dança de Barong e Kris. Que descreve a luta eterna entre o bem (Barong) e o mal (Rangda) e termina com uma cena em que os dançarinos Kris caem em transe e tentam matar o demônio Rangda. Continuaremos em direção a Celuk, centro de requintadas obras de prata e, também conhecido por suas belas esculturas de madeira. Visitaremos a fonte sagrada de TirtaEmpul, cercada por um grande santuário que honra o deus Indra. Acredita-se que algumas dessas piscinas tenham fortes poderes de cura. Na colina atrás do templo, encontramos uma residência presidencial construída pelo falecido Presidente Soekarno. Nossa próxima parada será Kintamani, onde você poderá desfrutar do seu almoço com uma vista deslumbrante do lago e do vulcão Batur. Descendo a colina, passaremos pelos campos verdes de arroz de Tegallalang e suas centenas de coqueiros. Pare em uma das galerias de arte de Ubud. Finalmente, visitaremos Tohpati, conhecido por seu batik. Retorno ao hotel. Acomodação e pernoite.  3º Dia Bali Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais. Acomodação e pernoite.   4º Dia Bali Café da manhã no hotel. Em horário pré-determinado traslado ao aeroporto de Denpasar para embarque em voo com destino a sua cidade de origem ou próximo destino. Fim de nossos serviços.    O que inclui: 05 (CINCO) noite de hospedagem no hotel selecionado em Jakarta com café da manhã; - 03 (três) noites de hospedagem no hotel selecionado no Sul de Bali com café da manhã; - Traslados e passeios em serviço privativo para o itinerário com guia local de língua inglesa ou espanhola (dependendo da disponibilidade) em Bali  - Entradas ao locais visitados conforme itinerário;  - Assistência viagem Travel Ace 35 (vide coberturas).Coberturas e valores válidos para passageiros de até 70 anos de idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de coberturas. Kit Viagem IRRF  



Trechos internos emitidos através do operador local em classe econômica :Jakarta –Bali  O que não inclui:  Passagem aérea internacional valor informado separado;  Passaportes e vistos consulares;  Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais;  Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas);  Passeios opcionais ou sugeridos;  Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc;  O que não estiver especificado como incluído.  FORMA DE PAGAMENTO TERRESTRE 
� 25% de entrada + taxas à vista e saldo em 09x sem juros no cartão de crédito.   CONDIÇÕES: 
� Nenhum dos serviços apresentados acima foram reservados ou bloqueados. Valores sujeitos à confirmação no ato da reserva.   DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – para brasileiros: 

� Passaporte com validade mínima de 6 meses e duas páginas em branco, lado a lado; 
� Obrigatório certificado de vacina de febre amarela – deverá ser providenciada até 11 dias antes do embarque; 
� Vistos: Brasileiros necessitam de visto e pode ser obtido na chegada ao país e é necessário passaporte válido, formulário preenchido e assinado, 02 fotos 3x4 cm recentes e iguais, cópia do bilhete de ida e volta confirmados e voucher do hotel;;    


