JAVA e praia em BALI
Um magnífico circuito percorrendo a ilha de Java, com a capital
Jakarta, seguido de relaxantes dias nas belas praias de Bali

Dia 1 – Portugal (ou Madrid) / Jakarta (Indonésia)
Partida de Portugal (ou de Madrid) em direcção a Jakarta, capital da Indonésia.
Dia 2 – Jakarta
Chegada ao aeroporto internacional de Jakarta. Acolhimento e transfer para o hotel.
Check in e alojamento. Tempo “livre”.

Dia 3 – Jakarta / Bandung
Dia dedicado à visita de Jakarta, a dinâmica e cosmopolita capital do país e centro
político, administrativo e comercial.
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aquando da dominação Holandesa.
Passagem pela área portuária de Sunda Kelapa e pela praça de Merdeka, seguindo-se
o Jardim Botânico, considerado um dos melhores do mundo. Adjacente está o
imponente Palácio de Bogor, residência dos governadores no tempo colonial.
Partida para Bandung através de uma estrada com fantásticas vistas para as enormes
plantações de chá. Chegada a Bandung; check in e alojamento no hotel.
Dia 4 - Bandung
Partida para visita ao espectacular vulcão de Tangkuban Perahu, incluindo as
nascentes de água quente a as águas termais. Regresso a Bandung.

Dia 5 – Bandung / Yogyakarta
Após o pequeno almoço, transfer para a estação de caminho de ferro para tomar o
comboio para Yogyakarta, admirando na viagem os belíssimos cenários naturais do

interior da ilha de Java, bem como bonitas aldeias e coloridos mercados. Em
Yogyakarta, visita do templo hindu de Prambanan, construído no séc. 5º aC. Ao final
da tarde poderá, se quiser, fazer algumas compras no mercado de Malioboro. Check
in e alojamento no hotel.

Dia 6 – Yogyakarta
Após o pequeno almoço, partida em rickshaw (chamados localmente becak) para
visita ao majestoso Palácio Keraton, um esplêndido exemplo da arquitectura
javanesa, onde se realizam espectáculos de dança e artes tradicionais. Em seguida,
visita ao Taman Sari (castelo na água), após o
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Continuação para a aldeia de Kota Gede, onde
se fazem magníficos trabalhos artesanais em
prata.

Visita do templo de Borobudur, erigido no século 8º e uma fantástica construção com
504 estátuas de Buda e mais de 1300 painéis escavados ilustrando cenas da sua vida.
Jantar com exibição do famoso ballet Ramayana (opcional).

Dia 7 – Yogyakarta / Bali
Tempo livre para passear e fazer compras na bela cidade de Yogyakarta. À tarde,
transfer para o aeroporto para tomar o voo para Bali. Chegada e transfer para o seu
hotel na praia.
Dias 8, 9, 10 e 11 – Praia em Bali
Possibilidade de realização de várias excursões (muito interessantes e baratas –
consulte-nos !).

Dia 12 – Bali / Portugal (ou Madrid)
Transfer para o aeroporto para tomar o voo com destino a Portugal (ou Madrid).
Dia 13 – Chegada a Portugal (ou Madrid)

PREÇO 2016
1670 €
O preço indicado inclui :
−

Voos internacionais, com taxas de aeroporto/combustível;

−

13 dias de viagem, em regime de pequeno almoço;

−

Voo Java / Bali, com taxas de aeroporto incluídas;

−

Transporte em veículo privado com ar condicionado e chauffeur / guia falando Inglês;

−

Todos os transferes;

−

O melhor seguro de viagem do mercado.

Não inclui :
−

Despesas pessoais;

−

Entradas nos monumentos/ parques naturais / outros locais, quando aplicáveis;

−

Gorjetas ou outras gratificações voluntárias.

Os preços podem variar segundo a data de partida, a evolução cambial e os hotéis elegidos.

Por favor, NOTE que :
•

É total a flexibilidade das nossas propostas para Bali, sendo possível construir a sua viagem ao
seu gosto e tempo que tem disponível. Por exemplo, poderá realizar circuitos de maior
duração, adicionando (se o pretender) noites em qualquer um dos locais visitados, incluindo na
praia. Ou, simplesmente, se quiser, poderá optar por ficar apenas nas magníficas praias,
podendo realizar a partir dali algumas visitas.

•

Os nossos programas para Bali são realizados em transporte PRIVADO, i.e, apenas com as
pessoas que efectuarem a reserva como únicos participantes. Esta é uma vantagem evidente,
dada a sua personalização e evitamento dos inconvenientes da massificação (dependência do
colectivo, cumprimento de rígidas directrizes de horários, contactos não desejados, etc).

•

O programa descrito prevê apenas alojamento e pequeno almoço – encontrará numerosos
restaurantes servindo excelente (e muito barata) comida, permitindo-lhe o contacto estreito

com as pessoas e ambiente locais. No entanto, há a possibilidade de outros regimes
alimentares (meia pensão, pensão completa e, durante a estadia na praia, de “tudo incluído”).

