Grande Tour da Indonésia e Singapura

A partir de 1.825 $

11, 12 e 14 Dias

4

Visitando:Singapura / Ubud / Bali / Komodo / Jakarta

3

Saídas 2019/2020
A SINGAPUR
2019-2020
Diárias

Dia 1º: Singapura
Chegada no aeroporto e traslado para o hotel.
Acomodação no hotel.
Dia 2º: Singapura
Café da manhã. Em seguida, vamos desfrutar de
um city tour: Nosso passeio começa com uma
visita ao primeiro local declarado Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO em Singapura, o
Jardim Botânico e a pé pelo Jardim Orquídeas
National, que tem uma extensa exposição de
60.000 plantas de orquídeas. Continuação até
Little India, um refúgio de cultura e etnia indianos, que incorpora o pulso vibrante e colorido da
comunidade indiana em Singapura. Em seguida,
vamos até a foz do Rio Singapura, no Merlion
Park, para ver o icônico Merlion e a Marina Bay.
Merlion, com a cabeça de um leão e o corpo
de um peixe, é um criativo imaginário que representa o começo humilde de Singapura como
uma vila de pescadores. Em seguida, iremos em
direção ao bairro histórico de Chinatown, um
exemplo da rica história cultural dos primeiros
colonos. O maior grupo étnico de Singapura, os
chineses, podem ter se instalado aqui primeiro
e, no meio de um dos nossos mais antigos e pitorescos templos hindus. Acomodação no hotel.
Dia 3º: Singapura
Café da manhã. Dia livre. Acomodação no hotel.
Dia 4º: Singapura / Denpasar / Ubud
(Indonésia)
Café da manhã. Traslado para o aeroporto. Saída
em voo para Denpasar (voo internacional não incluído). Pick up no aeroporto e traslado para o seu
hotel em Ubud. Tarde livre e acomodação no hotel.
Dia 5º: Ubud
Café da manhã. Visita de um mercado tradicional em Ubud, descobriremos especiarias com a
qual tem sido tradicionalmente negociado com
a Europa. Em seguida, eles terão uma classe de

culinária e cultura balinesa. Almoço. Tarde livre e
acomodação no hotel.
Dia 6º: Ubud
Café da manhã. Saída em clássico 4x4 pelo interior
através de uma paisagem imponente. Chegada ao
mercado Tulikup tradicional e continuação para
Kedui para desfrutarmos de um refrigerante natural
de coco. Continuação através de uma floresta de
bambu para uma plantação de baunilha e café. Almoço. Saída até o templo Bubung Renteng. Onde
teremos uma vista imbatível do vulcão Batur e o
lago. Subida em 4x4 para obtermos uma visão panorâmica dos vulcões: Agung e Batur. Dirigiremos
através de pequenas aldeias, onde vamos ver os
balineses em seu estilo de vida tradicional. Última
parada na Banyan Tree, uma das árvores sagradas
para os balineses. Acomodação no hotel.

INTRODUÇÃO
Viajaremos pela emblemática Singapura, onde
encontramos as mais modernas tradições dos
enclaves do Oriente, como os templos chineses
e hindus. Em seguida, saltamos para a Indonésia.
Continuaremos em 4x4 para admirar as paisagens dos vulcões de outras perspectivas e acessar aldeias genuínas. Alguns dias de descanso
nas praias de Bali. Possibilidade de admirar os
famosos dragões de Komodo. Nós também
temos muito perto de avião os palácios do sultão e os templos de Borobudur e Prambanam
na ilha de Java.
SI

3 Bali
Denpasar
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O Tour Inclui

• Acomodação nos hotéis mencionados ou similares.
• Café da manhã diário e refeições mencionadas no itinerário.
• Veículos com ar-condicionado.
• Visitas segundo itinerário com guia local em espanhol na Indonésia e em inglês em Singapura.
• Entradas das visitas mencionadas.
• Seguro de assistência Mapaplus.
NO

Não inclui

Dia 7º: Ubud
Café da manhã. Dia livre para excursões opcionais. Acomodação no hotel.

• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vistos, seguros, lavanderia, etc.
• Visitas e excursões não mencionadas no itinerário.
• Voos Singapura / Denpasar cotado por separado.

Dia 8º: Ubud / Bali
Café da manhã. Manhã livre. À tarde, visitaremos
o Templo Tirta Empul, conhecido por suas fontes
sagradas, é o templo mais importante de Bali, o
Templo Besakih, é conhecido por representar a
vida dos balineses desde o nascimento até a sua
morte. No final, ficaremos maravilhados com a
vida animada que tem o Night Market de Gianyar. Traslado para o hotel. Jantar junto ao mar
em um restaurante na praia intocada de Saba.
Acomodação no hotel.

• Mínimo 2 passageiros.
• Preços não válidos para eventos especiais, destas nacionais e locais, Natal ou Semana Santa.
• Horário de entrada / saída dos hotéis são 14:00 e 12:00 respectivamente.
• A ordem das visitas poderá ser modificada.
• Traslados regulares em inglês em Singapura.
• City tour regular com guia em inglês em Singapura.
• Consultar suplementos de guia em espanhol em Singapura.
• Consultar suplementos de temporada de Eventos em Singapura.
• Consultar suplementos de traslado privativo e visita com guia em espanhol em Singapura.

Dias 9º e 10º: Bali
Café da manhã. Dias livres para realizar atividades opcionais. Acomodação no hotel.
Dia 11º: Bali
Café da manhã. Na hora marcada traslado ao aeroporto de Denpasar. Fim dos nossos serviços.
Até uma próxima viagem!

Notas Importantes

Mapamundi: Tailândia, Vietnã, Laos e Indonesia

Suplemento Voos internacional

$

(sujeito a modificações)

Voo Singapur / Denpasar: 240 $ por pessoa

Hotéis previstos ou similares
Cidade
Singapur
Ubud
Bali

28

3 Singapur

Categoria C
hotel Grand Pacific 4*
Deluxe room
Kajane Mua 4*
(hab. Tunjung Mansion)
The Haven Seminyak 4*Sup
(Hab.The Haven)

Categoria B
Novotel Singaòre Clarke Quay
4* Std room
Kamandalu Resort 5*
(Ubud chalet)
Melia Nusa Dua 5*
(Hab. Premium)

Categoria A
Fullerton 5*- Courthyard room
Pita Maha (garden villa)/
Maya Ubud 5*(superior)
Alila Seminyak, Intercont 5*
(Singaraja Room)

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

Bali

Extensão Dragões de Komodo

A partir de 1.510 $

4 Dias

Visitando: Parque Nacional de Komodo

SI

Saídas 2019/2020
A DENPSAR
2019-2020
Diárias

Dia 1º: Denpasar / Labuanbajo / Komodo
Café da manhã. Traslado para o aeroporto e
partida em voo para Luanbajo (ilha das flores).
Chegada e traslado para o cais e saída de barco
tradicional para Komodo. Jantar e acomodação
no hotel.
Dia 2º: Komodo
Café da manhã. Dia livre para curtir a ilha, desfrutar o hotel, praias, mergulho, etc. Almoço, jantar
e acomodação.
Dia 3º: Komodo
Café da manhã. Saída de barco para visitar o Par-

que Nacional de Komodo. Haverá uma caminhada
suave para descobrirmos os famosos dragões de
Komodo que habitam essas ilhas. Saída de barco
para uma das ilhas para mergulhar cercada por
corais, peixes multicoloridos, tartarugas marinhas, etc. Finalmente, paramos na frente da Ilha da
Raposa Voadora para ver mos como milhares de
morcegos gigantes sobrevoam nossas cabeças.
Retorno para o hotel. Jantar e acomodação.
Dia 4º: Komodo / Labuanbajo / Denpasar
Café da manhã. Traslado para o aeroporto. Saída
em voo para Denpasar. Chegada e fim do nossos
serviços. Até uma próxima viagem!

O Tour Inclui

• Voo Denpasar-Labuanbajo-Denpasar.
• Barco a Ilha de Komodo.
• 3 noites em hotéis previstos ou similares.
• Café manhã diário, 2 almoço e 2 jantares sem bebidas no Hotel Seraya Resort.
• Café da manhã diário Hotel Plataran.
• Transportes em veículo privados e guia motorista em inglês. Consultem suplemento para guia
em espanhol.
NO

Não inclui

• Suplemento para entrada no parque nacional de Komodo de sextas a domingo e festas locais, 17
$ aproximados.
• Excesso de bagagem nos voos internos.
Hotéis previstos ou similares
Cidade

Hotéis
Plataran Komodo 5* / Seraya Resort 4*

Isla de Komodo

Extensão a Ilha de Java (Jakarta)

A partir de 590 $

2 Dias

Visitando: Prambanan / Borobudur

Saídas 2019/2020
SI

A DENPSAR
2019-2020
Diárias

Dia 1º: Denpasar - Jakarta
Café da manhã. Transfer para o aeroporto e partida voo para Jakarta, na chegada ao aeroporto
estará esperando por seu guia para levá-los ao
hotel. Acomodação no hotel.
Dia 2º: Jakarta
Café da manhã. De manhã cedo sairemos em
direção a Prambanan, um conjunto de templos
hindus dos séculos VIII ao X e pertencentes ao
Patrimônio Mundial da Unesco desde 1991. Voltaremos a cidade de Jakarta para visitarmos o
$

Palácio do Sultão e o Castelo da Água de Taman
Sari, sendo originalmente um jardim de piscina
recreativa para o sultão e sua comitiva. Vamos
descansar então para nos deliciar com um almoço suculento em um restaurante localizado
dentro do Complexo. Continuaremos nossa visita
com o Templo Borobudur, um templo budista e
uma das maiores maravilhas do Sudeste Asiático
há 1.200 anos. Finalmente, visitaremos os Templos
de Pawon e Mendut, templos irmãos do vizinho
Borobudur. No final, iremos para o aeroporto. Fim
dos nossos serviços. Até uma próxima viagem!

Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo
Singapura – Bali

Temporada
Iti. MM821
01 Apr -30 Jun
01Jul-31 Aug
01-22 Dez
23 Dez-05 Jan
06 Jan-31 Mar

Categoria C
Duplo
Sup. Indv.

1.825
2.030
1.830
2.276
1.827

1.230
1.230
1.230
1.232
1.232

Categoria B
Duplo
Sup. Indv.

2.895
3.235
2.895
3.817
2.897

2.035
2.035
2.035
2.035
2.035

3.485
3.765
3.485
4.097
3.486

2.580
2.580
2.580
2.580
2.580

NO

Não inclui

• Excesso de bagagem nos voos internos.
Hotéis previstos ou similares
Cidade
Jogyakarta

Categoria C
hotel Innside By Melia 4*, Studio

Preço por Pessoa em $ USA em A. Duplo Extensão Komodo

$

Categoria A
Duplo
Sup. Indv.

O Tour Inclui

• Voo Denpasar - Jakarta.
• 1 noite de acomodação nos hotéis previsto ou similar.
• Café da manhã diário, 1 almoço.
• Transporte em veículos privativos e motorista em inglês. Consultar suplementos para guia em
espanhol.

Temporada
Iti. MM822
1 Abr - 30 Jun
1 Jul - 31 Aug
1 Set - 21 Dez
22 Dez - 10 Jan
11 Jan - 31 Mar

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

hotel Plantaran
Categoria B
Duplo
Sup. Indv.

1.510
1.545
1.510
1.560
1.510

585
585
585
585
585

hotel Bidadari
Categoria A
Duplo
Sup. Indv.

1.595
1.595
1.595
1.595
1.595

585
585
585
585
585

Categoria B

Categoria A

hotel Melia Purosani 5*,
Hab Deluxe

$

hotel Plataran Heritage 4* sup,
Hab Deluxe

Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo
Extensão Ilha de Java

Temporada
Iti. MM823
1 Abr - 30Jun
1 Jul - 31 Ago
1 Set - 20 Dez
21 Dez - 10 Jan
11 Jan - 30 Mar

Categoria C Categoria B Categoria A

590
590
590
620
590

Mapamundi:Tailândia, Vietnã, Laos e Indonesia

680
495
680
680
680

695
730
695
740
695
29

