Indonésia - Java, Bali e Gili
Aventura. 14 viagem. Transporte em veículo privado, comboio, 4x4, embarcação. Alojamento em hotéis.

Testemunho
Hugo O
- 30/05/2017 10:11:04
Estamos de regresso daquilo que foi a nossa primeira experiência na Ásia. Antes demais temos que agradecer a
organização da viagem e os parceiros que escolheram para nos conduzir na Indonésia, excederam em muito as
expectativas.
O programa permitiu usufruir ao máximo do tempo, foi uma viagem cansativa, mas repleta de experiências e
regressamos cheios de vida e de imagens.
A humildade das pessoas de Java é contrabalançada pelas maravilhas naturais, o nascer do sol no Bromo, a
subida ao Ijen são experiências marcantes que deixam memórias visuais permanentes. Em Bali agitação de
Kuta é contrabalançada pela harmonia de Ubud. Nas Gili os dias são longos e repletos de sol.
DESTINO
Indonésia.

Descrição

TIPO

Extenso, variado e de uma beleza excepcional, assim se pode qualificar o arquipélago da Indonésia,
onde cada ilha representa uma forma de vida diferente.
Esta viagem está pensada como uma primeira introdução a este imenso país, mostrando as três ilhas
mais representativas.
Java é a mais povoada, a alma cultural da identidade indonésia e contém importantes vestígios
históricos, como o templo de Borobudur e o menos conhecido de Prambanan.
Bali, acolhedora para os visitantes, mas sem se deixar alterar por eles, surpreende pela sua
personalidade e a sua densidade: arte, paisagens, templos e natureza.
Gili, conquista qualquer viajante pelas suas praias, pela sua tranquilidade e pela sua beleza
paradisíaca.

Cultural, Navegação,
Natureza, .

DURAÇÃO
14 dias

DIFICULDADE
Nivel 1

CONFORTO
Nivel 3

Itinerário detalhado - Legenda (P: Pequeno almoço A: Almoço J: Jantar)
Dia
1

Itinerário
Voo cidade de origem - Yogyakarta (Java)

Alojamento
-

Refeições
-

2

Chegada a Yogyakarta

Hotel

P

3

City tour em Yogyakarta

Hotel

P

4

Comboio Yogyakarta - Surabaya. Ida para Mt. Bromo

Hotel

P

5

Tour 4x4 Mt. Bromo - Ijen

Hotel

P

6

Ijen - Bondowoso - Ubud (Bali)

Hotel

P

7

Tour Ubud

Hotel

P

8

Tour Ubud II

Hotel

P

9

Bali - Gili

Hotel

P

10

Gili

Hotel

P

11

Gili

Hotel

P

12

Gili - Kuta Denpasar (Bali)

Hotel

P

13

Voo Bali - cidade de origem

Hotel

P

14

Chegada à cidade de origem

-

P

Dia-a-Dia
1: Voo cidade de origem - Yogyakarta (Java)
O dia de hoje será passado entre voos e aeroportos. O voo que nos levará a Yogyakarta fará uma escala numa cidade europeia ou
do médio oriente. A noite será passada a bordo
2: Chegada a Yogyakarta
Chegada a Yogyakarta, assistência no aeroporto e transporte para o hotel, Check in e tempo livre.
Yogyakarta situa-se na região central da ilha de Java. Enquanto a cidade de Jacarta é a capital financeira e económica de Java,
Yogyakarta representa a "alma" artística e intelectual, sendo muito agradável explorar a cidade e visitar os seus monumentos e
museus, sublinhando os seus restaurantes e a sua ambiência cultural.
Nos seus arredores, encontram-se um dos principais monumentos budistas da ilha de Java e até da ásia, o templo de Borobudur.
Neste dia, sugerimos a visita ao belo mercado dos Pássaros (Pasar Pasty), ou aos centros de dança tradicional javanesa.
3: City tour em Yogyakarta
Pequeno-almoço no hotel, à hora marcada, encontro com o guia no hotel e início do city tour guiado em Yogyakarta, visitando o
Kraton ou o Palácio do Sultão que representa um dos mais carismáticos exemplos da arquitetura Javanesa, visitaremos ainda
Taman Sari ou "Castelo de água", um espaço composto por inúmeros jardins, lagos, fontes e piscinas, construído para regozijo do
sultão e do seu séquito. O city tour segue agora para o emblemático templo Budista de Borobudur que surpreende qualquer
viajante. Ainda visitaremos, o agora hindú templo de Prambanam, um dos outros ícones monumentais da cidade.
Durante o city tour faremos uma paragem para almoçar por conta do viajante e uma visita ao bazar de Jalan Malioboro.
Regresso ao hotel e tempo livre.
4: Comboio Yogyakarta - Surabaya. Ida para Mt. Bromo
Pequeno-almoço, check out e à hora marcada, transporte para a estação ferroviária para ir de comboio para Surabaya.
Chegada e transporte para o hotel situado em Bromo,
Check in e tempo livre.
5: Tour 4x4 Mt. Bromo - Ijen
Hoje acordaremos muito cedo para que possamos sair, pelas 03.00am, em direção ao Monte Penanjakan em veículo 4x4 para
contemplar o fabuloso nascer do sol na região dos vulcões de Java, área incluída no Parque Nacional de Semeru Tengger.
Regresso ao hotel e pelas 10.00 da manhã partiremos para Bondowoso via Cemara Lawang.
Chegada ao hotel em Ijen.
6: Ijen - Bondowoso - Ubud (Bali)
Pelas 22:00 do dia anterior, partida para Paltuding para assistirmos ao espetáculo natural de lava e fogos na cratera do vulcão Ijen.
Regresso ao hotel pelas 07:00 da manhã para um duche e pequeno-almoço.
Check out pelas 10:00 da manhã para a ida até Bali.
Chegada e check in no hotel em Ubud.
7: Tour Ubud
Pequeno-almoço, à hora marcada, encontro com o guia para se realizar um dia completo de city tour, incluindo as seguintes
visitas:
•
•
•
•

templo de Taman Ayun, situado em Mengwi;
Terraços de arroz de Pacung com as suas paisagens espetaculares;
Bedugul (templo Ulun Danu T) rodeado de um cenário de impressionantes montanhas e belos lagos.
queda de água de Munduk, possibilidade de observar macacos selvagens;

Templo Tanah Lot situado numa escarpa, um sitio ideal para observar o por-do-sol e terminar o city tour.
Regresso ao hotel e tempo livre.

8: Tour Ubud II
Pequeno-almoço no hotel e continuação da visita guiada a Ubud - Bali.
• Museu Pasifika, apresenta um conjunto de centenas de artefactos das civilizações do Pacífico asiático;
• Praia de Nusa Dua, situada no sul da ilha de Bali, é famosa entre surfistas e banhistas;
• Parque cultural de Gaaruna Wisnu Kencana, situado na península de Hill com a estátua gigante de Vishnu a cavalgar
garuda;
• templo de Uluwatu, um templo de pedra situado no sul de Bali. Possibilidade de assistir a um espetáculo de danças Kecak.
9: Bali - Gili
Pequeno-almoço, check out e à hora marcada, transporte para Padang Bai para a travessia marítima em "fast boat" para as ilhas
Gili.
Chegada e check-in no hotel. Tempo livre.
10: Gili
Dia livre para percorrer as suas belas praias.
11: Gili
Dia livre para percorrer as suas belas praias.
12: Gili - Kuta Denpasar (Bali)
Pequeno-almoço, check-out e travessia marítima para Bali, check-in no hotel em Kuta Bali - Denpasar.
13: Voo Bali - cidade de origem
Pequeno-almoço, check-out e ida para o aeroporto para voar de regresso à cidade de origem.
14: Chegada à cidade de origem
Chegada à cidade de origem. Fim dos serviços da Papa-Léguas.

Datas de partida & Preços do programa de terra
04/08/2018 - € 1.615
01/09/2018 - € 1.650
15/09/2018 - € 1.650
Preço do Voo desde: € 1000,00

Extensões
Não tem.

Suplementos
Não tem.
Notas
Corrente elétrica: 220 V  50Hz
Fuso horário padrão Bali: UTC/GMT +8:00 hora
Fuso horário padrão Java : UTC/GMT +7:00 hora
Veja aqui o custo de vida das cidades que irá visitar http://www.numbeo.com/cost-of-living/
Convém levar um adaptador universal para as tomadas e uma ficha tripla, para poder carregar mais do que um equipamento ao
mesmo tempo. Corrente elétrica: 220 V  50Hz
Para quem quer estar contactável com Portugal aconselha-se levar um telemóvel desbloqueado e comprar um cartão Indonésio (o
roaming ainda é caro).

Inclui
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte aeroporto - hotel - aeroporto;
City tour e visitas descriminadas no itinerário com motorista/guia local a falar inglês;
Excursões e visitas descriminadas no itinerário;
Transporte em embarcações descriminadas no itinerário;
Alojamento em hotéis de categoria turística - 3 estrelas em quarto duplo;
Alimentação de acordo com o itinerário;
Guias locais a falar inglês;
Seguro e assistência em viagem.

Exclui
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voos cidade de origem  Yogyakarta e Denpasar  cidade de origem;
Alimentação não especificada no quadro;
Visitas e excursões opcionais;
Entradas em alguns locais a visitar;
Extras pessoais, como bebidas, lavandaria, telefone,etc.;
Gratificações;
Taxas aéreas;
Taxas de aeroporto;
Qualquer outro item não mencionado como incluído.

Equipamento
Saco de viagem;
Calças confortáveis;
Roupa térmica;
Forro polar 100 e 200;
Impermeável ou anorak gore-tex ou similar;
Luvas e gorro;
Lanterna frontal ou lanterna de mão;
Pilhas alcalinas;
Barras energéticas;

Documentação
Passaporte actualizado, com uma validade mínima de 6 meses após a data de saída do país visitado.
O visto de Turismo para cidadãos portugueses até 30 dias de estadia é gratuito. Sendo necessário apresentar o passaporte válido
com data de validade superior a 6 meses após data de saída e e-ticket dos voos.
Para conhecer a situação actual do país consulte a página do Ministério dos Negócios Estrangeiros www.secomunidades.pt ou
através do telefone 213946000

Condições Particulares
Passaporte actualizado, com uma validade mínima de 6 meses após a data de saída do país visitado.
À saída do país é necessário o pagamento de uma taxa em rupias indonésias que tem o valor aproximado de 150 000Rp.
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Rua Conde de Sabugosa, 3F 1700-115 Lisboa Portugal
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