À descoberta da Indonésia
16 dias de viagem. Alojamento em hotéis e casas locais. Acompanhamento de tour leader da Papa-Léguas Nuno Cruz.

Testemunho
Dora M
- 25/09/2018 17:11:39
País fantástico. Grupo espetacular. Tour Leader atencioso. Foi uma primeira experiência inesquecível.
DESTINO
Indonésia.

Descrição

TIPO
Cultural, Descoberta, Tour
Leader, .
Durante anos a fio a Indonésia foi vista por nós, portugueses, como uma terra non grata. O tempo fez
desvanecer esse véu cinzento e hoje, as cores, formas e cheiros de um país fantástico mostram-se em
todo o seu esplendor.
Convidamo-lo a embarcar numa fantástica viagem de descoberta cultural a algumas das ilhas do
arquipélago indonésio.
Templos, campos de arroz, vulcões e um mar azul a perder de vista são os ingredientes imperdíveis
desta viagem, que será acompanhada por um tour leader da Papa-Léguas durante todo o seu percurso.

DURAÇÃO
16 dias

DIFICULDADE
Nivel 1

CONFORTO
Nivel 3

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

Itinerário
Voo cidade de origem - Jakarta

Alojamento
-

Refeições
-

2

Chegada a Jakarta

Hotel

-

3

Jakarta. Voo Jakarta - Yogyakarta

Hotel

P

4

Yogyakarta

Hotel

P

5

Yogyakarta

Hotel

P

6

Yogyakarta - Mojokerto - Bromo

Hotel

P

7

Bromo sunrise tour - Ijen

Hotel

-

8

Ijen

Hotel

P

9

Ijen Tour - ida para Bali

Hotel

-

10

De Lovina a Ubud

Hotel

P

11

Ubud, a cidade da cura

Hotel

P

12

Ubud, purificações e arrozais famosos

Hotel

P

13

Ubud, praia e massagens

Hotel

P

14

Ubud - Kuta ou day tour de snorkeling a Nusa Penida

Hotel

P

15

Voo Bali - cidade de origem

Hotel

P

16

Chegada à cidade de origem

-

-

Dia-a-Dia
1: Voo cidade de origem - Jakarta
O dia de hoje será passado entre voos e aeroportos. O voo que nos levará a Jakarta fará uma escala numa cidade europeia ou do
médio oriente.
A noite será passada a bordo do avião.
2: Chegada a Jakarta
Depois de aterrar, se voar nos ovos do grupo, encontrará o tour leader da Papa-Léguas à sua espera no aeroporto. Transporte para o
hotel. Se tiver outros voos, o encontro com o grupo será feito no hotel em hora a combinar pelo tour leader.
Check-in a partir das 13:00-14:00 (horário sujeito a confirmação).
Em função da hora de chegada do voo do grupo, será agendado um pequeno passeio pela cidade ou, em caso de chegada tardia, o
guia encaminhar-vos-á para um restaurante local e aí vos dará as boas vindas e fará uma breve introdução à fantástica aventura que
vos espera. Certo é que não faltará um Martabak para adocicar ainda mais o dia antes da noite de sono que nos espera.
3: Jakarta. Voo Jakarta - Yogyakarta
Jakarta é a capital e o centro económico do país e de Java.
Faremos um city tour, com destaque para uma volta por Kota Tua o antigo bairro colonial Holandês e o porto kelapa. Caso dê
tempo e em função do horário do voo para Yogyakarta, visitaremos a principal praça da capital, Merdeka Square onde se encontra
o monumento nacional do país - Monas, construído para comemorar a luta pela independência da Indonésia.
Temos depois o transfere privado para o aeroporto e o voo para Yogyakarta normalmente ao final do dia.
4: Yogyakarta
Hoje é dia de conhecer e explorar esta antiga capital da Indonésia, Yogyakarta fica no centro da ilha de Java e desenvolveu-se
numa altura em que a zona interior da ilha era o coração e alma de Java. De manhã começamos o dia no palácio do Keraton,
construído no século 18 para os sultões de Yogya e um dos melhores exemplos da arquitetura Javanesa, seguido de um passeio a
pé pelas ruas tradicionais até ao complexo Taman Sari, o castelo de água projectado por um arquitecto português também no
século 18.
À tarde visitaremos o templo de Prambanan - um dos maiores templos Hindus do Sudoeste Asiático e considerado pela UNESCO
como património da humanidade e datado do século 9 - que nos ocupará uma parte da tarde. À noite, e de forma opcional,
assistiremos ao teatro do Ramayana numa performance inesquecível, onde os personagens do imaginário Hindu, como Rama, Sita,
Ravana ou Hanuman entre outros, ganham vida (sujeito à realização do espectáculo aquando da nossa visita).
5: Yogyakarta
A manhã de hoje será passada a explorar de forma livre e independente os mercados de Yogyakarta, conhecidos pelos seus
«batiks» a preços apelativos.
Com o entardecer acompanhamos o pôr do sol sobre as colinas à frente do templo de Borobudur, o maior templo Budista do
Mundo e considerado pela UNESCO como património da humanidade.
Depois de um jantar local, e antes de regressaremos ao hotel, ocuparemos o nosso tempo de forma  inesperada mas certamente
lúdica e inesquecível.
6: Yogyakarta - Mojokerto - Bromo
Dia em viagem. Primeiro de comboio até Mojokerto, onde apanhamos um transporte privado até às redondezas do monte Bromo.
Ao longo do caminho atravessaremos a verdejante e tropical paisagem de Java Central sempre a subir até ao Monte Bromo, parte
do maior sistema vulcânico da região. O Bromo é apenas um dos muitos picos de vulcões no horizonte, mas distingue-se dos
restantes pois já não possui o seu topo e está constantemente a deitar fumo branco. Será de facto um cenário inesquecível.
7: Bromo sunrise tour - Ijen
Bem cedo, pelas 3h00, iremos de jeep para o Miradouro do monte Pananjakan de onde contemplamos um nascer do sol que ficará
para sempre nas nossas memórias, com uma série de vulcões no horizonte, incluindo o Bromo e o também ativo Semeru.
Depois atravessamos o «mar de areia» (cinza), de onde subimos até ao pico do Bromo, para observar a sua caldeira.
Pelas 8h estaremos de regresso ao hotel onde tomamos calmamente o pequeno almoço, limpamos as cinzas da subida e iniciamos
uma viagem de aproximadamente 6h até ao nosso próximo destino, Ijen.
Ao chegarmos aproveitamos para descansar e retemperar as forças com a energia da natureza verdejante que envolve o nosso
hotel.
8: Ijen

Hoje o dia será usado para explorar um pouco do este de java que é verde e cheio de arrozais e luxuriantes florestas de palmeiras.
Assim caminharemos até piscinas naturais por entre florestas verdes e arrozais em terraços que estão ao nível de Bali. Vamos
conhecer este cantinho menos explorado e mais nosso na Indonésia.
O dia terminará mais cedo, porque ainda esta noite acordamos bem cedo para iniciar a subida à cratera do vulcão Ijen.
9: Ijen Tour - ida para Bali
Saímos cedo hoje, pelas 00:30h, e vamos em transporte privado até ao sopé do monte Ijen, passando por plantações, arrozais e
florestas tropicais que apenas a luz da lua banha a esa hora. Iremos caminhar, subindo pelas encostas do vulcão Ijen até ao seu pico
onde desfrutaremos um cenário natural deslumbrante para o nascer do sol.
Descansaremos na ponta da cratera, a uma altitude de quase 2.800 metros, onde melhor podemos apreciar a vista do maior lago
ácido em altitude do mundo, de onde sobem paredes de terra calcinada que nos transportam até Marte, proporcionando-nos uma
paisagem de cortar a respiração. Temos ainda oportunidade de observar e falar com os carregadores de enxofre que todos os dias
descem e sobem às minas junto ao lago e depois até à base do vulcão por caminhos extremamente perigosos e com poucas ou
nenhumas condições.
(A descida às minas de enxofre e para observar os «fogos azuis» está sujeita à permissão das autoridades no local desde outubro de
2018).
De seguida regressamos ao hotel para tomar o pequeno-almoço, arrumar a mala e iniciar a viagem para a ilha de Bali. Em Bali é
uma hora mais tarde que em Java. Atravessamos de ferry de Banyuwangi para Gilimanuk e de lá seguimos até à cidade de Lovina
e ao nosso primeiro contacto com o mar e a praia, para descansar dos dias de viagens e subidas matinais a vulcões.
10: De Lovina a Ubud
Hoje acordamos com o cheiro do mar a despertar e lembrar que estamos de férias.
O dia é dedicado à viagem entre Lovina e a cidade de Ubud. No caminho, e acompanhados pelo Kadec que nos guiará, passaremos
por algumas aldeias com a arquitetura balinesa presente e a fazer-se mostrar no seu esplendor nos ornamentados templos e
edifícios das casas que em alguns casos são autênticas obras de arte.
Destaque para os terraços de arrozais em Jatiluwih; as florestas verdes que cruzaremos acompanhadas de vistas para os vulcões
distantes que cortam o horizonte; e um dos complexos de templos mais bonitos de Bali, o Pura Ulun Danu Bratan que fica dentro
do lago Bratan e é precisamente dedicado aos Deuses do Lago e aos.
Chegamos a Ubud a horas de fazer o check in no hotel e jantar sentindo assim uma primeira vez o pulso à vibrante energia da
cidade.
11: Ubud, a cidade da cura
Bali é famosa por ser a ilha dos Deuses devido à devoção com que os hindus que resistentemente ocuparam a ilha ao longo dos
séculos se devotam aos seus deuses. Resultam então templos e rituais com séculos que estão presentes em todos e cada momento
da vida balinesa.
Ubud significa cura e é precisamente isso que iremos fazer ao longos dos dias aqui. Uma cura do stress e das correrias. Cura esta
que acontecerá entre massagens, purificações em templos, relaxar entre arrozais e sentir as férias com o que de melhor a cidade
tem para oferecer.
Aproveite assim a manhã livre para relaxar na piscina do hotel; perder-se pelas ruas e ruelas com arrozais, templos e rituais de
purificação em cada momento; parar por um dos muitos cafés a observar a vida ou comprar algo numa das muitas lojas cheias de
criatividade e espiritualidade.
Da parte da tarde propomos uma cooking class que é muito mais que apenas uma aula de culinária. Iremos até à aldeia onde fica a
casa do Dewa e da sua mulher Giro que serão os nossos anfitriões e nos guiarão pela cultura e comida balinesa com um passeio
pela sua quinta e casa tradicional. Contagiados pelos espíritos brincalhões e honestos do Dewa e da Giro desafiamos as nossas
habilidades culinárias numa aula que ficará para sempre na nossa memória e é brindada com um fantásticos e diverso jantar
confeccionado por nós (existem pratos vegetarianos e não vegetarianos). Regressamos então ao final do dia a Ubud cheios de
histórias e repertório culinário acrescido.
Quem não quiser participar nesta experiência (incluída no tour) mais que culinária, cultural e humana, poderá ficar pela cidade e o
tour leader terá sugestões de como ocupar o seu tempo.
12: Ubud, purificações e arrozais famosos
A manhã é livre e pode aproveitar hoje para explorar o mercado local de Ubud com todo o tipo de artefactos tradicionais
balineses, a monkey forest com os seus espaços sagrados e muito macacos ansiosos por nos tentar levar alguma coisa; o palácio de
Ubud e o templo de Saraswati são outros dos pontos altos de Ubud.
Almoçamos depois pelos arrozais de Tegalalang, imortalizados no filme «Comer, orar, amar» e de lá partimos rumo ao templo de
Tirta Empul onde os balineses levam muito a preceito as suas orações e purificação.
Regressamos ao final do dia a Ubud.
13: Ubud, praia e massagens
De manhã, saímos cedinho para nos deslocar até uma das praias favoritas em bali do tour líder e onde podemos desfrutar de águas
transparentes e quentes com um areal branco.
Passaremos aqui parte da manhã e almoçamos por esta praia antes de regressar a Ubud para uma tarde livre onde pode relaxar com
uma massagem tradicional balinesa, uma sauna com as pastas medicinais balinesas, o boreh, ou da forma que mais preferir.

Encontramo-nos para um último jantar em Ubud onde os arrozais marcam presença presença no nosso adeus a estas bandas pois
amanhã é dia de nos deslocarmos para Kuta.
14: Ubud - Kuta ou day tour de snorkeling a Nusa Penida
Hoje partimos ao rumo ao sul, a Kuta, onde ficaremos esta noite e de onde podemos explorar algumas praias que dão nome a Bali
como destino de surf e praia e ainda apreciar o espectáculo da dança tradicional Kecuk no templo de Uluwatu ao pôr do sol. Em
alternativa quem quiser e com a ajuda do tour líder pode aventurar-se numa ida à ilha de de Nusa Penida para uma expedição de
snorkeling com mantas e outros peixinhos e alguns corais, bem como nadar nalgumas praias da ilha.
Haverá ainda tempo para umas últimas compras de souvenirs e prendas.
15: Voo Bali - cidade de origem
Hoje é dia de despedidas mas antes e, caso haja tempo por o voo ser à noite, opcionalmente o tour líder pode organizar e juntar-se
na exploração das praias que dão fama a Bali como destino de mar e descanso, onde pode surfar, fazer bodyboard, canoagem ou
simplesmente aproveitar este último dia de sol e praia.
Em função do horário do voo de regresso o tour leader trata ou ajuda a tratar da ida para o aeroporto, de onde partirá rumo à sua
cidade de origem.
A noite será passada em voo com os ecos da incrível descoberta da Indonésia.
nota: o transporte para o aeroporto está incluído se tiver os voos do grupo.
16: Chegada à cidade de origem
Dependendo das ligações e do seu destino final, prevê-se que chegará ao seu local de origem durante o final da manhã ou tarde.

Datas de partida & Preços do programa de terra
11/09/2021 - € 1.650
Preço do Voo desde: € 1200,00

Extensões
Não tem.

Suplementos
Quarto individual: € 370,00

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
•
•
•
•
•
•
•

Tour leader da Papa-Léguas durante todo o itinerário;
Alojamento em quarto duplo de acordo com o itinerário;
Transferes aeroporto - hotel  aeroporto (ver condições particulares);
Pequenos-almoços (excepto nos dias 1/ 2/ 8/ 9 e 17);
Deslocações em transportes públicos e privados;
Entradas nos locais a visitar;
Seguro e assistência em viagem.

Exclui
• Voos internacionais e nacionais;

•
•
•
•
•
•
•

Visto de Turismo gratuito para cidadãos portugueses até 30 dias de estadia;
Almoços e jantares;
Todo e qualquer extra pessoal (lavandaria, internet, etc.);
Qualquer tipo de gratificação;
Estimam-se gastos locais em cerca de 250 Eur;
Gastos derivados de condições meteorológicas adversas e atrasos de voos;
Qualquer item não mencionado como incluído.

Equipamento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saco de viagem/ trolley;
Calças confortáveis;
Roupa térmica;
Forro polar 100 e 200;
Impermeável ou anorak gore-tex ou similar;
Luvas e gorro;
Fato de banho;
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
Documentação
Passaporte actualizado, com uma validade mínima de 6 meses após a data de saída do país visitado.
Transferes
O Viajante que não adquira os voos à Papa-Léguas, pode não ter assegurado os transferes de chegada e partida caso os seus voos
não sejam exatamente iguais aos voos reservados para o grupo.
Se o Viajante optar por reservar à Papa-Léguas os transferes para os voos por si comprados, implica o pagamento adicional dos
mesmos que variam consoante o país de destino e o programa efetuado.
Desistências
Se o Cliente desistir da viagem até 91 dias antes da data de partida e não haja serviços já reservados e pagos, o valor da sinalização
já paga será devolvida na íntegra. Caso haja serviços já reservados e pagos, ao valor a reembolsar serão deduzidos os valores
pagos aos fornecedores de serviços.
Se o Cliente desistir da viagem a 90 dias ou menos da data de partida, terá que pagar todos os custos a que a sua inscrição e
posterior desistência derem lugar e ainda uma quantia que pode atingir 15% do preço da viagem. O Cliente poderá ser
reembolsado pela diferença entre a quantia já paga e os montantes acima referidos.
Líder da viagem
Esta é uma viagem de aventura e descoberta cultural. Quem lidera esta viagem é uma pessoa com experiencia no país a visitar,
tendo uma rede de contactos e de conhecimentos que facilita uma interação e uma experiencia cultural que se quer única. A sua
missão é liderar o grupo durante todo o percurso facilitando a interação e a integração do grupo com os locais a visitar.
O papel do líder da viagem não deverá ser nunca confundido com o de guia turístico. Não são exigidos ao líder de viagem
conhecimentos específicos sobre monumentos, museus ou outros locais de interesse turístico.
Caso a sua viagem inclua locais que pela sua complexidade histórica, geológica, biológica ou artística necessitem de um guia, o
mesmo será previamente contratado e haverá uma referência explícita à sua existência no programa da sua viagem.
- Viajantes com mais de 70 anos, sob consulta para avaliação da situação.
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