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Vamos ao 
PARAÍSO?

VIAGEM

Sugestões para uns dias de férias em outubro, rumo a Bali, 
Vietname e Zanzibar. Ali tudo pode acontecer.

Lembre-se do filme Comer, Orar e Amar e inspire-se.
POR  Catarina Duarte
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O verão já terminou e com ele terminaram as férias de 
muitas pessoas. O ritmo do dia a dia voltou, as empresas 
começam a trabalhar a 100% e as crianças e jovens estão 
de volta à escola. Certamente já está a pensar nas próxi-
mas férias… Mas há quem tenha ainda uns dias de sobra 
e prefira o mês de outubro para viajar. 

BALI
Bali é um destino perfeito para quem ainda quer fazer 
praia, contando com 31ºC por esta altura. Além disso, 
esta ilha, a mais famosa da Indonésia, tem muito mais 
do que praia para oferecer. A simples referência a Bali 
evoca em nós cenários paradisíacos. Não é 
apenas um lugar, é um estado de espírito, é 
uma constante viagem interior e um local 
onde nunca se vai sentir só. Não nos podemos 
esquecer de que estamos a falar daquela que é 
considerada a “Ilha dos Deuses”. 
Comece a viagem por Ubud, o centro de espi-
ritualidade da ilha. Os seus imensos cafés de 
estilo europeu, os retiros espirituais, o mer-
cado tradicional, a floresta dos macacos, são 
motivos suficientes para se apaixonar por 
esta localidade, celebrizada pelo filme Comer, 
Orar e Amar, com Julia Roberts e Javier Bar-
den.  
Faça uma subida ao Mount Batur, que ainda 
tem vulcão ativo, e desfrute de vistas únicas 
para o Mount Agung. Na Satri Coffee Planta-
tion, prove o famoso Kopi Luwak, considera-
do o café mais caro do mundo. Passeie pelo 
meio dos campos de arroz, em Tegalalang. 

Banhe-se e purifique o corpo e a mente no Istana Tam-
pak Siring, o Templo das Águas Sagradas. Mergulhe 
nas praias de Sanur ou Nusa Dua. Se quiser surfar, não 
perca as ondas de Canggu. Faça compras na cidade mais 
movimentada da ilha, Kuta. Regatear é a palavra de or-
dem. Às 18 horas assista, em Uluwatu, a um espetáculo 
de dança balinesa, o Kecak Dance. Jante com o pé na 
areia em Jimbaran, uma aldeia piscatória. Não dê o dia 
por terminado sem dançar num dos clubes de praia, em 
Seminyak.
Como vê, Bali tem muito para ver e fazer e, no fim, acre-
dite que vai chegar a casa de alma “lavada”.

A simples referência a Bali 
evoca em nós  cenários 
paradisíaco. Não é apenas 
um lugar, é um estado de 
espírito, é uma constante 
viagem interior e um local 
onde nunca se vai sentir só.
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VIETNAME
Outubro é um bom mês para visitar Sapa, 
uma região montanhosa a norte do Vietname. 
O céu vai estar limpo e a temperatura propí-
cia para fazer caminhadas e trekking. Embora 
remota, a região é famosa pelos seus terraços 
de arroz, pelas paisagens deslumbrantes de 
montanha e pelos grupos étnicos que habitam 
as montanhas desta localidade. 
Organize bem o seu roteiro, sem esquecer que 
existem zonas pelas quais precisa de pagar, 
ir fazer uma visita, como é o caso da Cat Cat 
Village. Se quiser ficar a dormir numa das ca-
sas da aldeia, basta pagar uma pequena taxa 
e aí verá in locco como vivem os vietnamitas 
étnicos das montanhas.
Reserve pelo menos três dias para esta zona 
do Vietname e, terminada a visita, apanhe um 
autocarro ou comboio para Hanói. Esta cidade 
deve ter sido das mais barulhentas onde já es-
tive. Todos os dias entram cerca de 5 milhões 
de motas na cidade, metade da população por-
tuguesa… Atravessar as ruas é uma verdadei-

ra aventura e um mapa é obrigatório, para que 
não se perca. Esta confusão não parece afetar 
os locais, que se reúnem à hora das refeições, 
em mesas improvisadas na rua. O ponto de 
encontro da cidade é a área que rodeia o Lago 
Hoan Kiem. Dentro do lago está a torre da tar-
taruga, Tháp Rùa, e o templo Ngoc Son, este 
último acessível através da ponte Huc. É junto 
a este lago que os vietnamitas correm, fazem 
ginástica ou têm aulas de dança. 
Por mais cansativa que a cidade possa ser, é 
um ponto de visita obrigatório e também a 
melhor base para seguir até Halong Bay. 160 
km separam os dois locais, que, com as más 
condições das estradas, se transformam em 
quatro horas de caminho. Marque dormida 
num barco, para conseguir tirar partido do 
encanto desta baía, considerada património 
da UNESCO. Vai poder andar de caiaque, na-
dar na praia de Soi Sim, visitar Han Sung Sot, 
a maior caverna da baía, ver uma exploração 
de ostras e ainda ter uma aula de culinária ou 
de tai chi, a bordo da embarcação. Para que 
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esta experiência seja positiva, cuidado na es-
colha do barco, preços abaixo dos 60 dólares 
são de desconfiar. 
Com a temperatura ainda favorável, faça tam-
bém um passeio de barco em Tam Cuoc. Du-
rante duas horas, deixe-se deslumbrar pelas 
paisagens que lhe proporciona um passeio de 
barco, remado a pés. 
É verdade que o Vietname tem muito mais 
para ver, mas guarde para uma segunda visita, 
porque continuar a descer o país, é arriscar-se 
ao mau tempo.

Se quiser ficar a dormir numa das casas da 
aldeia, basta pagar uma pequena taxa e aí 
verá in locco como vivem os vietnamitas 
étnicos das montanhas.
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ZANZIBAR
Zanzibar é um arquipélago localizado 
no Oceano Índico, a cerca de 25 quiló-
metros da costa da Tanzânia. Tem das 
praias mais bonitas do mundo e em ou-
tubro apanhará temperaturas a rondar 
os 30ºC. O destino perfeito para aliar 
beleza natural e cultura.
Apesar de pertencer à Tanzânia, tem 
estatuto de semi-autónomo e elege o seu 
próprio presidente. Divide-se em duas 
grandes ilhas: Pemba e Unguja (Zanzi-
bar), sendo a última a mais popular e 
turística.
Embora pareça pequena, a ilha ainda 
demora algumas horas a ser percorrida, 
de uma ponta à outra. Como tal, aconse-
lho a dividir a estadia entre norte e sul, 
passando a meio caminho pela cidade 
histórica de Stone Town. Considerada 
Património Histórico da Humanidade 
pela UNESCO, palmilhar as suas ruas é 
um autêntico despertar dos sentidos. 
Perca-se nas ruelas, nas lojas, nos mer-
cados (o mercado dos frutos do mar, ao 
fim do dia, é dos mais interessantes de 
se ver), visite a House of Wonders (antigo 
palácio do sultão), a Catedral Anglicana 
construída num antigo mercado de es-
cravos, o antigo Forte que foi construído 
para defender a cidade dos portugueses, 
e, para os amantes de rock, não pode dei-
xar de visitar a casa onde nasceu Freddy 
Mercury, o falecido vocalista dos Queen. 
Coma num dos muitos restaurantes dis-
poníveis e prepare-se para sentir um for-
te sabor de especiarias, não fosse Zanzi-
bar um dos maiores produtores de espe-
ciarias do mundo, tendo sido o cravinho 
a colocar a ilha na Rota das Especiarias 
Mundiais.
Escolher a praia onde ficar não é tarefa 
fácil. Depende da experiência que pro-
cura. Se quer nadar a qualquer hora do 
dia, a escolha recai a norte, para a zona 
de Nungwi. Além de o recife coral estar 
afastado da praia, não sofre com a mu-
dança das marés. Se quer relaxar e apai-
xonar-se pelos diferentes tons do mar, 
Pongwe é a zona indicada. Se, por outro 
lado, é fã de desportos náuticos, a zona 
sul é a mais indicada. Paje e Jambiani 
são as praias preferidas dos praticantes 
de kitesurf, nas quais encontra a maior 
concentração de backpackers. 
Feita a escolha, tem de ir uma vez que 
seja até à praia de Pingwe, desfrutar de 
uma refeição no famoso restaurante The 
Rock.
A somar a tudo isto, um povo que gosta 
de receber os turistas. São mais do que 
motivos para tornar Zanzibar a escolha 
ideal para as suas férias.  

Todos os pacotes são personalizados e começam 
com preços a partir de 1.500 Euros para outubro:
BALI
Pacote 7 noites na praia: voo + hotel 4 estrelas+ seguro 
e transferes – a partir de 1.500 Euros em quarto duplo
ZANZIBAR
Pacote 7 noites na praia: voo + hotel 4 estrelas + seguro e 
transferes – a partir de 1.500 Euros em quarto duplo
 VIETNAME
Pacote 7 noites: voo + 6 noites em Hanói em hotel 4 estrelas+ 
1 noite em barco na baia de Halong Bay+ excursão a Tam Quoc 
+ seguro e transferes – a partir de 1.500 Euros em quarto duplo

Em Zanzibar 
escolher a praia onde 
ficar não é tarefa 
fácil. Depende da 
experiência 
que procura.
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