Indonésia - Java, Bali e ilhas - comfort
Aventura. 10 dias viagem em Java e Bali. Transporte em veículo privado, comboio, 4x4, embarcação. Alojamento em hotéis de 3 e 4
estrelas. Extensões opcionais às ilhas Gili e/ou Flores.
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Uma excelente viagem que correspondeu às nossas expectativas.
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.
Flores, prima pela sua autenticidade, foi uma antiga colónia portuguesa entre os séculos 16 e 19 e
ponto de partida para o Parque Nacional de Komodo, um dos mais famosos parques da Indonésia,
conhecido por ser habitat dos enormes dragões-de-Komodo.

Cultural, Navegação,
Natureza, Confort, .

DURAÇÃO
10 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

-

3

City tour em Yogyakarta - Templo budista de Borobudur

Hotel

P-A

4

Comboio Yogyakarta - Jombang/Mojokerto. Ida para Tosari (Mt.
Bromo)

Hotel

P

5

Tour 4x4 Mt. Bromo - Ida para Ijen

Hotel

P

6

Tour 4x4 Ijen - Ubud (Bali)

Hotel

P

7

Tour Ubud

Hotel

P

8

Dia livre em Ubud

Hotel

P

Ilhas Gili
9

Ida para as ilhas Gili Meno via Gili Trawangan

Hotel

P

10

Tempo livre em Gili Meno

Hotel

P

11

Tempo livre em Gili Meno

Hotel

P

12

Regresso a Bali via Gili Trawangan. City tour no sul de Bali

Hotel

P

13

Voo regresso à cidade de origem

-

P

14

Chegada à cidade de origem

-

-

Ilha das Flores
9

Voo Ubud (Bali) - Labuanbajo (Ilha das Flores) - Ilha Seraya

Bungalow

P-J

10

City tour Flores: Parque Nacional de Komodo

Bungalow

P - Lunch box - J

11

Dia livre em Seraya

Bungalow

P-J

12

Ilha Seraya - Labuanbajo (Ilha das Flores). Voo para Bali, noite em hotel
em Bali

Hotel

P

13

Voo Bali - cidade de origem

-

P

14

Chegada à cidade de origem

-

-

Dia-a-Dia
1: Voo cidade de origem - Yogyakarta (Java)
Voo cidade de origem - Yogyakarta com escalas intermédias. Noite em voo.
2: Chegada a Yogyakarta
Chegada a Yogyakarta, assistência no aeroporto e transporte para o hotel. Check-in a partir das 13:00-14:00 (horário sujeito a
confirmação) 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 - Templo budista de Borobudur
Hoje faremos um tour cultural através dos locais mais interessantes de 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. Mais de 25 mil
pessoas vivem no interior do complexo, localmente chamado Taman Sari e que inclui mercados, lojas, pequenas indústrias,
escolas e mesquitas.
Após a visita a este local emblemático, seguimos para a aldeia de Prambanan para visitarmos os seus templos, como o templo
hindú de Lorojongrang, edificado no século IX enquanto a Ilha de Java era governada pelo rei hindu Sanjayas, o complexo é
composto por três interessantes templos com esculturas de baixos-relevos de belíssima execução.
Almoçaremos num restaurante local antes de seguirmos para o carismático templo Budista de Borobudur do século IX d.C e que
surpreende qualquer viajante, quer seja pelo seu tamanho (o maior complexo budista do mundo), quer seja pelo seu
enquadramento natural. Após o declínio do budismo e a mudança de governantes na ilha de Java, o monumento foi abandonado,
assim esteve esquecido durante séculos, parcialmente enterrado por camadas de cinza vulcânica. Após a sua visita, iremos ainda
visitar alguns templos nas suas imediações, como os templos Pawon e Mendut.
Regresso ao hotel e tempo livre.
4: Comboio Yogyakarta - Jombang/Mojokerto. Ida para Tosari (Mt. Bromo)
Pequeno-almoço madrugador, check-out e à hora marcada, transporte para a estação ferroviária para ir de comboio para
Jombang/Mojokerto, na região oriental de Java.
O comboio proposto será o Sancaka com partida às 07:25 de Yogyakarta, estando o mesmo sujeito à disponibilidade da data da
reserva.
**Esta ligação tem uma duração de cerca de 8-9 horas e 440 km de distância, assim caso pretenda voar e chegar mais rapidamente
ao Mt. Bromo, podemos enviar uma proposta.
Chegada à estação ferroviária de Jombang / Mojokerto, encontro como condutor que nos levará a Tosari (região Mt. Bromo) com
cerca de 3 horas de duração sem paragens.
Chegada ao hotel, check-in e tempo livre.
5: Tour 4x4 Mt. Bromo - Ida para 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 (caso o tempo permita), área incluída no Parque Nacional de
Semeru Tengger. As vistas desde a plataforma Penanjakan para os vulcões Bromo,Batok e Semeru são absolutamente
espetaculares. Continuaremos até ao sopé do Monte Bromo, onde poderemos subir através de umas escadas à sua cratera.
Após a visita à cratera do Monte Bromo, regressamos ao hotel para um breve descanso, para logo após, continuarmos a rota, agora
em direção ao vulcão Iljen.
Chegada ao hotel em Ijen. ( aproximadamente 252km e 8 horas)
Notas:
1. A subida à cratera do Monte Bromo não é adaptada a participantes como limitações motoras.
2 A época ideal para visitar o Monte Bromo será a época seca (entre Abril e Novembro). Em qualquer altura do ano estará frio
(cerca de 2-5 graus Celsius).
6: Tour 4x4 Ijen - Ubud (Bali)
Hoje acordaremos cedo, pelas 05:00am. Depois do pequeno-almoço, faremos o check-out e iremos em 4x4 através de aldeias,
plantações de café e cravinho e de belíssimos troços de floresta tropical javanesa que infelizmente está a desaparecer A
humidade é omnipresente nestas paragens onde impera uma grande biodiversidade.
Ao chegarmos ao posto dos guardas do parque, faremos uma caminhada de cerca de 90 minutos até à crista da cratera do vulcão
Iljen (2883m), onde as vistas são espetaculares. No interior da cratera encontra-se um lago com cores estranhas e onde também
podemos vislumbrar fumarolas saídas dos depósitos amarelos de enxofre, criando uma paisagem espetacular. Devido à existência
do enxofre, poderemos vislumbrar dezenas de mineiros a transportar encosta acima, em cestos de bambu, por vezes chegando aos
80 kilos, o tão precioso mineral.
Descida da encosta a pé e regresso ao hotel.
Após um breve descanso, continuamos a rota para a Ilha de Bali em veículo privado via "ferryboat" no embarcadouro de
Ketapang. À chegada a Bali, iremos para o hotel situado em Ubud (aproximadamente 4-5 horas).
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.
Durante o dia de hoje percorreremos um total de cerca de 170 km em cerca de 9 horas.
Inclui uma ligação de ferry entre as ilhas de Java e Bali.
7: Tour Ubud
Pequeno-almoço e à hora marcada, encontro com o guia para se realizar um dia completo de city tour em Ubud, Bali.
Hoje percorremos cerca de 158 km e uma duração de cerce de 9-10 horas.
Iniciamos o tour com a visita à floresta de Mengwi, onde poderemos observar os macacos Sangeh, os maiores da ilha de Bali e
onde também se encontra o templo Bukit Sari.
Continuamos até Munduk, uma região de floresta tropical onde também se encontram plantações de cravinho, cacau e café onde
faremos uma caminhada de cerca de 2 horas de duração. Seguiremos o tour, visitando o templo de Ulun Danu para depois
conhecermos um mercado de fruta e de flores depois de pararmos para almoçar (por conta do viajante).
A última visita do dia será o templo de Tanah Lot, um dos mais sagrados de Bali. Regresso ao hotel e tempo livre.
8: Dia livre em Ubud
Pequeno-almoço no hotel.
Dia livre para continuar a explorar Ubud ou para descansar no hotel, sendo possivel requisitar um tour opcional a tratar no local,
mediante suplemento.
Extensão Ilhas Gili
9: Ida para as ilhas Gili Meno via Gili Trawangan
Pequeno-almoço no hotel em Ubud e à hora marcada, transporte para o cais em Padang Bay para ida em "speedboat" Eka Jaya até
à ilha Gili Trawangan para depois rumarmos à Gili Meno, onde se situa o hotel.
À chegada ao cais de Gili Meno, o viajante irá de tuk tuk ( localmente chamado Cidomo) até ao hotel.
Chegada, check-in e tempo-livre. A pagar localmente pois este serviço não permite reservas.
Notas
1. Os horários do "speedboat" serão indicados após a reserva, o máximo de bagagem por pessoa são 2 malas.
10: Tempo livre em Gili Meno
Pequeno-almoço no hotel e tempo-livre para estar na praia ou simplesmente descansar na piscina do hotel.
Pode, opcionalmente e a pagar localmente realizar um tour para explorar a ilha.
11: Tempo livre em Gili Meno

Pequeno-almoço no hotel e tempo livre para estar na praia ou simplesmente descansar na piscina do hotel.
Pode, opcionalmente e a pagar localmente realizar um tour para explorar a ilha.
12: Regresso a Bali via Gili Trawangan. City tour no sul de Bali
Pequeno-almoço, check-out e à hora marcada, ida de tuk tuk (localmente chamado cidomo) para o cais para a ida em "speedboat"
até ao porto de Serangan, situado no sul de Bali, via Gili Trawangan.
Chegada ap porto de Serangan pelas 14:00 ( horário sujeito a alterações), encontro com o guia e city tour no sul de Bali.
Iremos visitar Garuda Wisnu Kencana (GWK), seguindo-se o templo de Uluwatu, este situado no topo de um esporão rochoso
com belas vistas para o oceano Indico e onde veremos o pôr-do-sol, caso o tempo permita. Neste templo, dependendo do
calendário de atividades, poderá ser possível assistirmos às danças Kecak, também chamadas "danças dos macacos", o bilhete para
as danças não está incluído e será pago no local pelo viajante.
Ida para o hotel, situado na região sul da ilha de Bali ou possiblidade de jantar na região do templo Uluwatu a pagar localmente
pelo viajante.
Noite em hotel
13: Voo regresso à cidade de origem
Pequeno-almoço, tempo-livre e à hora marcada, transporte para o aeroporto para voarmos rumo à cidade de origem.
Check-out até ao meio-dia.
Possibilidade de "late check-out" mediante suplemento.
14: Chegada à cidade de origem
Chegada à cidade de origem e fim dos serviços da Papa-Léguas.
Extensão Ilha das Flores
9: Voo Ubud (Bali) - Labuanbajo (Ilha das Flores) - Ilha Seraya
Pequeno-almoço no hotel, à hora marcada, check-out e transporte para o aeroporto de Ngurah Rai em Bali para voarmos para
Labuan Bajo.
O voo interno parte às 07:30am e não está incluído no preço da extensão, é vendido separadamente pela Papa-Léguas.
Chegada ao aeroporto de Komodo, situado na região de Labuanbajo na parte Oeste da Ilha das Flores.
Encontro com o representante local e transporte para o cais de Labuanbajo onde iremos embarcar num barco para atravessarmos
rumo à ilha Seraya.
Chegada, check-in no hotel e tempo-livre para descansar ou explorar a região.
Nota : O transfere é tratado diretamente pelo hotel, a embarcação desde o embarcadouro de Labuanbajo e Sudamala ocorre
somente ao 12:30 e 16.30pm.
A embarcação não é privada e a travessia tem uma duração de 45 minutos, caso pretenda um "speedboat", podemos reservar
mediante suplemento.
Jantar incluído no alojamento (bungalow na praia) sem bebidas.
10: City tour Flores: Parque Nacional de Komodo
Pequeno-almoço. Transporte para o embarcadouro para irmos num barco local (possibilidade de mediante suplemento ir num
"speedboat" privado) para a ilha de Rinca situada no Parque Nacional de Komodo.
As caminhadas em Rinca iniciam-se no centro de visitantes em Loh Buaya, podem fazer a caminhada de 2 horas até Waewaso, e
durante o trajeto terão a melhor oportunidade para observarem o Dragão de Komodo pois o percurso percorre os seus habitats e
áreas de procriação. À chegada a Waewaso, encontrarão vistas magníficas para o mar. O percurso será acompanhado por um
guarda do parque. Após a caminhada, iremos fazer snorkelling na "Pink Beach" onde faremos um almoço-volante. Regresso ao
hotel em Seraya.
Jantar incluído no hotel sem bebidas.
11: Dia livre em Seraya
Pequeno-almoço e dia livre em Seraya.
Possibilidade de requisitar atividades opcionais mediante suplemento e com pagamento local.
Jantar incluído sem bebidas.
12: Ilha Seraya - Labuanbajo (Ilha das Flores). Voo para Bali, noite em hotel em Bali
Pequeno-almoço e "early check-out" no alojamento para "apanharmos" a embarcação das 10:30 que nos levará a Labuanbajo cuja
duração será a de 45 minutos. Caso pretenda uma ligação mais rápida em "speedboat", poderemos reservar, mediante suplemento.
À chegada ao cais, transporte para o aeroporto (cerca de 10 minutos) para o aeroporto para voarmos para Bali ( este voo, cuja
partida é ao 12:55 não está incluido no preço da extensão e é comprado separadamente pela Papa-Léguas).
Chegada ao aeroporto internacional de Ngurah Rai em Bali, encontro com o nosso representante e transfer para o hotel, situado na

região sul da ilha de Bali.
Antes do check-in, iremos visitar os templos de Garuda Wisnu Kencana e Uluwatu, este último situado numa arriba, a cerca de 80
metros sobre o Oceano Indico e onde poderemos observar o pôr-do-sol (caso o tempo permita). Neste templo, também poderemos
assistir às danças Kecak, também chamadas "dança-macaco" devido à própria coreografia, o bilhete é pago localmente e tem um
valor de cerca de 7 euros (valor sujeito a alterações).
Após o espetáculo de dança ( caso esteja disponivel), ida para o hotel.
Há ainda a possibilidade de jantarem num restaurante nas imediações do templo (cerca de 25-70 usd por pessoa incluindo marisco
como lagosta).
Alojamento em hotel.
13: Voo Bali - cidade de origem
Pequeno-almoço e à hora marcada, transporte para o aeroporto ( 21km / cerca de 1 hora) e voo para a cidade de origem com
possibilidade de escalas intermédias.
Noite em voo.
Nota: O check-out no hotel será até ao meio-dia. Possibilidade, mediante um suplemento de um "late check-out".
14: Chegada à cidade de origem

Datas de partida & Preços do programa de terra
05/10/2021 - € 1.275
08/11/2021 - € 1.275
01/12/2021 - € 1.275
26/12/2021 - € 1.425
Preço do Voo desde: € 1000,00

Extensões
Ilhas Gili - Preço: € 685
Ilha das Flores - Preço: € 1185

Suplementos
Quarto individual programa base: € 415,00
Quarto individual Ilhas Gili: € 350,00
Quarto individual Ilha Flores: € 650,00
Ilhas Flores 26 DEZ: € 170,00
Ilhas gili 26 DEZ: € 170,00

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
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte aeroporto - hotel - aeroporto;
City tour e visitas descriminadas no itinerário com motorista/guia local a falar inglês;
Excursões e visitas discriminadas no itinerário;
Transporte em veículos 4x4 nos tours Bromo & Ijen;
Transporte em veículos privados com ar-condicionado;
Ligação de ferry entre Java e Bali;
Bilhete de comboio entre Yogyakarta - Jombang / Mojokerto;
Alojamento em hotéis em quarto duplo;
Alimentação de acordo com o itinerário;

• Guias locais a falar inglês;
• visto até 30 dias.
EXTENSÃO GILI
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamento em quarto duplo com ar condicionado em resort na praia;
Todos os transferes de acordo o itinerário em veículo privado com ar condicionado;
Seguro e assistência em viagem;
Guia a falar inglês;
Refeições discriminadas no itinerário/programa;
Tours discriminados no itinerário/programa;
Transporte em embarcação de Gili Trawangan  Gili Meno  Gili Trawangan  Serangan;
Entradas e visitas discriminadas no itinerário/programa;

EXTENSÃO FLORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamento em quarto duplo com ar-condicionado em resort na praia;
Todos os transferes de acordo o itinerário em veículo privado com ar-condicionado;
Seguro de viagem e de assistência em viagem;
Guia a falar inglês;
Refeições discriminadas no itinerário/programa;
Tours discriminados no itinerário/programa;
Trekking guiado de 2 horas na ilha Rinca-PN Komodo, para observar o Dragão de Komodo;
Entradas e visitas discriminadas no itinerário/programa;
Snorkelling na "Pink Beach";
Transfere de regresso desde LabuanBajo até à ilha Seraya Island será em barco de madeira ("slow boat" organizado pelo
hotel);
• Suplementos época alta;
• Entrada do Parque Nacional de Komodo.

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.

EXTENSÃO GILI
•
•
•
•

Refeições incluídas no itinerário/programa excluem bebidas;
Despesas extras: lavandaria, telefone, etc;
Gratificações;
Transporte cais de Gili Meno, em tuk tuk (localmente chamado Cidomo) até ao hotel e regresso (2 viagens a pagar
localmente);
• Qualquer outro item não mencionado como incluído.
EXTENSÃO FLORES
•
•
•
•
•

Qualquer voo interno;
Refeições incluídas no itinerário/programa excluem bebidas;
Despesas extras: lavandaria, telefone, etc;
Gratificações;
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.
- O valor do programa das extensões é um valor por pessoa, para um mínimo de 2 pessoas.
Caso viaje sozinho(a) serão aplicados suplementos.
- Viajantes com mais de 75 anos, sob consulta para avaliação da situação.
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