R E F. C 3150

13 dias
DESDE

3.120$

Datas de início

Diárias
De 01/Abr/2018 a 31/Mar/2019

Singapura

Singapura com Templos e
Praias de Indonésia
DIA 01 - SINGAPURA
Chegada ao aeroporto. Traslado ao
hotel. Hospedagem.

Yogyakarta

IMPORTANTE
• Devido a um novo Decreto
Governamental, se a visita ao
Vulcão Bromo em sextas, sábados, domingos ou feriado
local, notificaremos o suplemento correspondente.
• Si sua estadia em Malang tem
lugar entre as datas 22/Junho-02/julho, consultar suplemento correspondente.
• Consultar suplemento para
os jantares obrigatórios nos
dias 24 e 31 de dezembro.
• Consultar suplemento para
as datas 20/dezembro-08/
janeiro.

DIA 02 - SINGAPURA
Café da manhã. Visita da cidade,
onde descobriremos o Barrio Cívico,
passaremos pelo Pangang, Cricket Club,
Parlamento, Prefeitura.... Breve paragem
no Parque Merlion. Visita de Thian Hock
Keng, uno dos templos mais antigos de
Singapura. Além veremos o jardim das
orquídeas. Tarde livre. Hospedagem.
DIA 03 - SINGAPURA
Café da manhã e hospedagem, Dia
livre para desfrutar da cidade.

DIA 05 – YOGYAKARTA – BORODUBUR
- YOGYAKARTA
Café da manhã. Pela manhã bem cedo
partiremos até Prambanan, um conjunto
de templos hindus dos séxs VIII ao X.
Regresso para Jogyakarta para visitar o
palácio do sultão e o castelo da agua de
Tamansari. Almoço. Continuação para
Borobudur, um templo budista e uma das
maiores maravilhas do sudeste asiático

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE

CAT. PRIMEIRA

Singapura
Malang

CAT. PRIMEIRA SUP.

The Península Excelsior 4* Sup.

Yogyakarta
Bali
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DIA 04 – SINGAPURA - YOGYAKARTA
Café da manhã e à hora conveniente
traslado ao aeroporto para vôo a
Yogyakarta (incluído). Ao chegar ao
aeroporto de Yogyakarta, na ilha de
Java, traslado ao hotel. Hospedagem.

Jogjakarta Plaza 4*

The Tentrem 5*

Santika Premiere 4* (Hab. Deluxe)

Santika Premiere 4* (Hab. Deluxe)

The Haven Seminyak 4* Sup.

Nyugh Gading Villa 4* Sup.
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VOOS
INTERNOS

INCLUIDOS

de há 1200 anos. Visita dos templos
Pawon e Mendut. Hospedagem.
DIA 06 – YOGYAKARTA – JOMBANG
- MALANG
Café da manhã. Tomaremos um trem
bem cedo de Yogyakarta a Jombang.
Chegada e traslado à cidade de Malang,
perto do vulcão Bromo. Almoço. Tarde
livre. Hospedagem.
DIA 07 – MALANG – DENPASAR
(BALI)
Às 01:00am iremos desde Malang
até às saias do vulcão Bromo, desde
onde subiremos em 4x4 ao cimo do
Monte Penanjakan para desfrutar do
fabuloso nascer do sol, cheio de cores,
numa paisagem lunar surpreendente.
Desceremos de novo em 4x4 para subir
ao Vulcão Bromo, ainda ativo, às costas
de uns cavalos, sentir o cheiro do enxofre
que projetam as fumarolas do vulcão e
ver sua paisagem desde o cimo. Café da
manhã em rota, se o tempo permite,
café da manhã no hotel. Traslado ao
aeroporto e voo com destino Denpsarar

CIRCUITOS POR INDOCHINA E COMBINADOS

O PREÇO INCLUI
SINGAPURA
• Traslados de entrada e partida em
privado em Singapura (em espanhol).
• Hospedagem e café da manhã nos
hotéis do roteiro.
• Visita da cidade com guia de fala
espanhola.
• Voo Internacional: Singapura – Yojyakarta.
• Taxas e suplementos de combustível em vigor no momento da reserva.
• Seguro de viagem.
INDONESIA
• TKT avião Malang-Denpansar.
• 9 Noites de hospedagem nos hotéis
indicados (3 em Java e 6 em Bali).
• Refeições conforme o itinerário.
• Transporte em veículos privativos.
• Traslados indicados.
• Para o tour em 4x4, chofer especializado em condução todo o terreno
em inglês.
• Seguro de viagem.

(incluído). Chegada e traslado ao
hotel. Hospedagem.
DIA 08 – DEPANSAR (BALI)
Café da manhã. Tour em 4x4. Após
recolhida no seu hotel, iremos até
à pequena aldeia de Pejaten, onde
veremos o curiosíssimo processo de
fabricação de telhas para as casas
balinesas, feitas manualmente e cozidas
com casca de côco. A seguir, daremos
uma volta por uma fábrica de uma
cerâmica reconhecida a nível mundial
por sua qualidade tão fina e seus
detalhes tão bonitos. Continuaremos
nosso tour para ver o Templo Dalam,
dedicado à morte, um precioso
templo histórico. Passaremos então
por plantações de cacau e subiremos

ao cimo de uma colina para ver
verdes campos de arroz em forma de
terraços. Breve paragem em uma casa
tradicional de uma família balinesa,
onde tomaremos um café e doces
típicos. Almoço. Por último, iremos
até aos famosos Campos de Arroz de
Jatiluwih. Regresso ao nosso hotel.
Ao final do dia, serão levados para um
dos melhores centros termais do Bali,
e desfrutaremos de uma massagem
balinês de 60 minutos. Hospedagem.
DIAS 09 – DENPANSAR (BALI)
Café da manhã. Tour em 4x4,
começaremos visitando o Mercado
tradicional de Tulikup. Depois, iremos
para a aldeia Kedui. Além, breve
paragem na plantação do “Café Luwak”

o café mais caro do mondo. Almoço.
Visita ao Templo Budung Renteng,
com estátuas cobertas do musgo. Mais
tarde, iremos para a aldeia Suter onde
poderemos ver a um senhor artesão.
Regresso ao hotel com breve paragem
no Bayan Tree, um dos arbores mais
sagrados para os balineses. Chegada e
Hospedagem.

O PREÇO NÃO INCLUI
• Vistos.
• Bebidas nem comidas não mencionadas no programa.
• Bebidas alcoólicas ou gorjetas
aos guias.
• No geral qualquer serviço não especificado no apartado “O preço
inclui”.

DIAS 10 – 12 - DENPASAR (BALI)
Dias livres para descansar do nosso tour e
desfrutar de Bali livremente em regímen
de alojamento e hospedagem.
DIA 13 – DENPASAR (BALI) – CIDADE
DE ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao
aeroporto. Fim de nossos serviços.

Saídas garantidas mínimo 2 pax
PREÇOS POR PESSOA EM USD
CAT. PRIMEIRA

Em duplo/triplo
Supl. Single

01/Abr-30/Jun +
01/Set-31/Mar
3.120
2.180

01/Jul-31/Ago
3.185
2.240

01/Abr-30/Jun +
01/Set-31/Mar

01/Jul-31/Ago

Em duplo/triplo

3.360

3.590

Supl. Single

2.500

2.700

CAT. PRIMEIRA SUP.

Preços não validos nas saidas 20/Dez/18-08/Jan/19.

CIRCUITOS POR INDOCHINA E COMBINADOS

Depansar
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