
Inyoga Trip Bali e Tailândia
6 a 20 de Abril de 2023

A Asia é um destino muito especial.
Não foi à toa que já viemos aqui mais
de 10 vezes e decidimos morar aqui
em Novembro de 2021, mais
especificamente em Bali!

 

12 NOITES DE HOSPEDAGEM

ALIMENTAÇÃO VEGETARIANA

APROFUNDAMENTO EM YOGA

O que está incluso no pacote:

(quarto duplo)

(01 refeição diária)

(Práticas diárias conduzidas + Atividades

de Auto-observação)

12 dias de atividdaes com 9 PASSEIOS

PELA REGIÃO  (Praias, Templos, Danças e

pontos turísticos + MENU EXPERIÊNCIAS

(Escolher 3 experiências)

Além das belezas naturais da Tailândia e
Indonésia , a história e cultura são
grandes atrativos. Mas o que despertou
nosso interesse em morar aqui e
organizar essa viagem foi a ENERGIA e
ESPIRITUALIDADE de Bali, mais
especificamente Ubud, com seus Templos
e Santuários. Aqui é um lugar mágico,
considerado um dos principais pólos de
Yoga do mundo. 

Aqui, nos sentimos em um portal
energético, que acelera a expansão de
consciência e transformação pessoal. E
esse é um dos principais objetivos da
viagem…

 



Programação dia a dia
 15 dias  de muito amor, diversão e evolução 

 Dia 1 e 2: 6/4 e 7/4 
 Ida a Bangkok (Tailândia)
Passagem não inclusa

Dia 3: 8/4 
Passeio Templo Wat Arun e Khao San
Road.
Chegada em Bangkok, imigração e
recepção no aeroporto.Translado
privativo até o hotel e acomodação por 2
noites com café da manhã.
Visitaremos o Templo Wat Arun e Khao
San Road.

 Dia 4: 9/4 
 Passeio Templo Wat Po e Grand Palace.
 Visitaremos templos budistas em Bangkok:
Wat Po, o templo mais extenso de Bangkok,
com seu colossal Buda Reclinado; e o
Grande Palácio de Bangkok, um dos
exemplos mais bonitos e antigos que
costumava ser a residência dos reis da
Tailândia.

 Dia 5: 10/4 - Ida para Bali
Traslado privativo ao Aeroporto de Bangkok.
Chegada em Bali, imigração e recepção no aeroporto.Translado privativo até o hotel e
acomodação por 10 noites com café da manhã. (Passagem aérea não inclusa)



Programação dia a dia
 15 dias  de muito amor, diversão e evolução 

 Dia 6: 11/4   
 Passeio Templo Uluwatu, Por do Sol e Dekak Dance Show.
O templo de Uluwatu, templo dos macacos, é uma das atrações mais incríveis. Ele está
localizado à beira de um penhasco, em frente ao mar. Ainda oferece vista para o pôr do
sol mais conhecido de Bali.
Acredita-se que o templo proteja Bali dos espíritos do mar. Histórias à parte, para nós,
sentimos que aqui encontra-se a energia mais pura do mundo!
Outro espetáculo que ocorre no templo, Dekak Dance Show. A dança típica é uma
apresentação autêntica e interativa, que conta ainda com a participação do elemento
Fogo em sua coreografia

  Dia 7: 12/4  
Yoga - Práticas Matinais - 6:00h e 8:30h.
 Passeio Tanah Lot.
Considerado um dos templos mais bonitos de
Bali, o Tanah Lot foi construído em cima de
pedras que ficam no meio do mar. O local
pode ser acessado quando a maré está baixa,
mas quando o mar está alto, além do acesso
ser difícil, o templo parece ter sido construído
no mar. 
Você pode ainda se aproximar do santuário
para receber uma bênção dos sacerdotes.
 Yoga -Práticas Noturnas - 19:00 às 20:30h.

   Dia 8: 13/4 
 Yoga - Práticas Matinais - 6:00h e 8:30h

 
Dia Especial I - Programação customizada pelo viajante

Cardápio de experiências que pode ser customizado pelo participante. 
Como conhecemos muito bem Bali, pegamos nossas atividades favoritas e montamos

um cardápio de experiências! A cada dia, os participantes poderão escolher entre opções
como: massagem, praia, rafting, aula de surf, passeio a vulcão etc 

 
Noite Tradicional Dança Balinesa no Royal Ubud Palace.

 



Programação dia a dia
 15 dias  de muito amor, diversão e evolução 

 Dia 9: 14/4 
 Yoga - Práticas Matinais - 6:00h e 8:30h
 Passeio Tirta Empul para Karma Cleansing.
Acredita-se que as águas que abastecem as fontes e piscinas do Pura Tirta Empul
possuem propriedades curativas. Por este motivo, inúmeras pessoas se banham
diariamente em suas águas em busca de purificação e saúde, limpando as impurezas
dessa vida e de vidas passadas.
Além da purificação, para nós, é um lugar de insights que marcaram nossas vidas. Como
deixar para traz pesos que carregávamos ao chegar aqui, para sairmos mais leves para o
futuro! 
 Yoga -Práticas Noturnas - 19:00 às 20:30h.

 Dia 10: 15/4 
 Yoga - Práticas Matinais - 6:00h e 8:30h
 Dia Especial II - Programação customizada
pelo viajante
Cardápio de experiências que pode ser
customizado pelo participante. 
Como conhecemos muito bem Bali, pegamos
nossas atividades favoritas e montamos um
cardápio de experiências! A cada dia, os
participantes poderão escolher entre opções
como: massagem, praia, rafting, aula de surf,
passeio a vulcão etc

Dia 11: 16/4  
Yoga - Práticas Matinais - 6:00h e 8:30h 

Passeio Monkey Forrest
Essa é uma das principais atrações de

Ubud e um lugar imperdível para quem
gosta de animais. No local, está um

complexo de templos hindus, cercado por
uma grande quantidade de árvores e
plantas que são utilizadas em rituais.
Yoga -Práticas Noturnas - 19:00 às

20:30h.
 



Programação dia a dia
 15 dias  de muito amor, diversão e evolução 

  Dia 12: 17/4 
 Yoga - Práticas Matinais - 6:00h e 8:30h
 Dia Especial III - Programação customizada
pelo viajante
Cardápio de experiências que pode ser
customizado pelo participante. 
Como conhecemos muito bem Bali, pegamos
nossas atividades favoritas e montamos um
cardápio de experiências! A cada dia, os
participantes poderão escolher entre opções
como: massagem, praia, rafting, aula de surf,
passeio a vulcão etc

Dia 13: 18/4 
Yoga - Práticas Matinais - 6:00h e 8:30h
 Passeio pelos arrozais.
Os campos de arroz são a maior representação
da cultura Balinesa. 
Devido a suas características sustentáveis e
toda a sua filosofia, o subak foi recentemente
reconhecido pela UNESCO como patrimônio
mundial da humanidade.
Os campos de arroz são quase obras de arte.
Eles têm vários tons de verde e são
extremamente bem cuidados.  
Yoga -Práticas Noturnas - 19:00 às 20:30h.

 Dia 14: 19/4 
Yoga - Práticas Matinais - 6:00h e 8:30h 

Passeio Goa Gajah.
Goa Gajah, também chamada de Elephant

Cave, é um templo hindu que se destaca
por seu valor espiritual e arqueológico. 

Jantar confraternização.
 

 Dia 15: 20/4  
Yoga - Práticas Matinais - 6:00h e 8:30h 

Translado privativo às 12h ao aeroporto
 

 * A programação poderá sofrer pequenos
ajustes até a formação total do grupo.

.
 



Infomações 
HOSPEDAGEM

BANGKOK 
Legacy Suites Hotel

BALI 
Hotel Tejaprana Bisma

Hospedagem em quarto duplo com café da manhã. Para hospedagem em
quarto individual, acrescentar U$ 1.800;
Menu Experiências para os dias 5, 7 e 9 da Viagem (escolher 1 experiência por
dia);
Ingressos em todos os pontos turísticos mencionados na programação;
Traslados privativos, em carro com ar condicionado;
Programa Especial de Yoga;
Custo com guias (guias em Português);
1 Jantar;
Seguro de viagem.

Parte aérea, (Brasil Bangkok, Bangkok Bali, Bali Bangkok, Bangkok Brasil)
Taxas de embarque;
Gastos pessoais;
Vacinas solicitadas para entrada na Indonêsia.
Refeições e Bebidas não mencionadas como inclusas.
Qualquer outro item não mencionado como incluso.

Investimento 
Parte terrestre - Preço Promocional até 3/12/2022:
Valor fixo em Dólares Americanos: U$ 4.300. 

Plano de Pagamento 
 21% de entrada --- U$ 855
5 parcelas iguais --- U$ 239 (as parcelas devem ser pagas até março, então sofrerão
ajustes ao logo dos meses)
 U$ 2.250 ao chegar no destino

O Valor da Parte Terrestre Inclui: 

 
O Valor da Parte Terrestre não Inclui: 

O hotel poderã ser substituído por outro no
mesmo padrão de conforto (4*), conforme
disponibilidade.

https://www.legacybangkok.com/en/
https://www.tejapranabisma.com/en/


Reservas 

Temos poucas vagas.

Para garantir sua presença, entre em contato conosco pelo 

Instagram @inyogabrasil 

ou pelo whatsapp: 11-94531-9544


