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A partir de 2.825$
14 Dias

Visitando: Singapura / Malacca/ Kuala Lumpur / Ubud / Bali

Grande Tour da Indonésia e Singapura

2020-2021
Todas as Quintas-Feiras:   De  01 Abril 2020 a 31 Março 2021  

Saídas 2020/2021
A SINGAPURA

Dia 1º (Qui): Singapura
Chegada ao aeroporto de Singapura Changi, 
assistência e traslado ao hotel. Tempo livre. Aco-
modação no hotel.

Dia 2º(Sex): Singapura
Café da manhã. Vamos descobrir a cidade 
dirigindo pelo distrito cívico, passando pelo 
Padang, Cricket Club, a histórica Casa do Par-
lamento, a Suprema Corte e a Prefeitura. Para-
remos no Merlion Park para desfrutar as vistas 
deslumbrantes da Marina Bay. Vamos visitar o 
Templo Thian Hock Keng, um dos mais antigos 
templos budistas / taoístas de Cingapura, antes 
de atravessar Chinatown. Continuação ao Jardim 
Nacional das Orquídeas, no Jardim Botânico de 
Singapura Nossa última parada levará para Little 
Índia, onde o aroma de especiarias, incenso e 
jasmim nos fará sentir no centro de Délhi .Tarde 
livre. Acomodação no hotel.

Dia 3º(Sab): Singapura / Malaca
Café da manhã. Translado por rodovia com o 
nosso motorista para Malaca. Depois de atraves-
sar a fronteira e procedimentos completos de 
imigração, chegaremos a Johor Bahru e daqui 
para Malaca. Tempo livre e acomodação.

Dia 4º (Dom): Malaca / Kuala Lumpur
Café da manhã. Começamos a visita da cidade, 
nossa primeira parada é a igreja protestante de 

Cristo, concluída em 1753, uma das mais Velho 
fora da Europa. Em seguida é o Stadthuys uma 
construção holandesa usada como Prefeitura 
Municipal e residência do governador. Conti-
nuamos descendo a colina de São Paulo, para 
ver a igreja de São Paulo e o farol em ruínas. 
Quando descermos, passaremos pelo Palácio 
do Sultanato de Melaka e o Portão de Santiago, 
que faz parte da fortaleza de Melaka. A partir 
daqui, vamos dar um passeio Trishaw passando 
por velhos edifícios holandeses para chegar à 
Harmony Street. Vamos parar no templo chinês 
Cheng Hoon Teng, fundado em 1645. Almoço. 
Partida para Kuala Lumpur. Acomodação no 
hotel.

Dia 5º(Seg): Kuala Lumpur
Café da manhã. Não esqueça a câmera! Visi-
taremos a parte mais histórica da cidade de 
Kuala Lumpur. De metrô, vamos para Praça da 
Independência, localizada no centro histórico da 
cidade, ao redor foram construídos edifícios ad-
ministrativos coloniais britânico, bem como o pa-
lácio do Sultão Abdul Samad, o Royal Selangor 
clube e a Igreja de Santa María. Vamos visitar a 
Mesquita Masjid Jamek. Continuamos para Chi-
natown, através do mercado central, um bazar de 
artes e ofícios. Visitaremos o “Sze Ya”, o templo 
e templo taoísta mais antigos da cidade e o tem-
plo Hindu de Sri Maha Mariamman, fundado em 
1873. Nós vamos para o parque KLCC de onde 

podemos tirar ótimas fotos das Torres Petronas. 
Tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 6º(Ter): Kuala Lumpur
Café da manhã. Dia livre para realizar atividades 
opcionais. Acomodação no hotel.

Dia 7º(Qua): Kuala Lumpur / Bali: Ubud
Café da manhã. Voo internacional com destino 
a Ilha de Bali. Assistência e traslado ao hotel. 
Acomodação.

Dia 8º(Qui): Bali: Ubud
Café da manhã. Vamos descobrir os segredos 
culinários de Bali com uma aula de culinária. 
Vamos começar com um passeio pelo mercado 
local, onde adquiriremos os temperos e ingre-
dientes que precisaremos para cozinhar. Todos 
os utensílios incluídos, com o máximo de higiene 
e profi ssionalismo, em seguida vamos aprender 
uma aula interessante de

Cozinha balinesa, que depois provaremos o que 
nós cozinhamos. Almoço. Traslado de volto para 
o hotel. Acomodação no hotel.

Dia 9º(Sex): Bali: Ubud
Café da manhã. Câmera na mão, hoje será 
cheio de paisagens e momentos para fotografar. 
Vamos começar visitando o mercado tradicional 
de Tulikup, onde veremos em primeira mão a 

vida cotidiana dos balineses, continuaremos a 
através da fl oresta de bambu gigante até chegar 
a uma plantação, onde conheceremos as plantas 
de onde vêm muitas especiarias da Indonésia. 
Especialmente o café mais caro do mundo, o 
Café Luwak, escolhido graças a ajuda de um 
belo animal, o Luwak. Depois de um almoço 
delicioso, em um restaurante com vista ao vul-
cão e lago Batur em Kintamani, continuaremos 
ao templo de Bubung Renteng, com Estátuas 
cobertas de musgo. Em contuação nos esperar 
cerca de 100m de trekking curto para ter uma 
vista panorâmica imbatível do vulcão Batur e seu 
lago, e vamos embarcar novamente no nosso 
jipe para subir uma estrada de montanha, com 
vistas panorâmicas dos outros 2 vulcões de Bali: 
Agung e Batur. Dirigiremos através pequenas 
aldeias e faremos uma última parada na árvore 
Banyan, uma das árvores sagradas para os bali-
neses. Acomodação no hotel.

Dia 10º(Sab): Bali
Café da manhã. Dia livre para atividades op-
cionais, como rafting no rio Ayung; Massagens 
tradicionais em um spa com óleos balineses 
tradicionais e feito por profi ssionais; Trekking 
no elefante através da fl oresta tropical de Bali; 
1ª aula de mergulho na maravilhosa Sanur; na-
vegação até a idílica ilha de Lembogan, um dia 
inteiro de diversão no mar (catamarã) e praia. 
Acomodação no hotel. 
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INTRODUÇÃO

Viajaremos pela emblemática Cingapura, onde encontramos tradições como os templos chineses e hindus nos mais odernos do Oriente. Iremos por estrada 
para Kuala Lumpur, uma cidade moderna de arranha-céus e áreas verdes, onde uma grande mistura de culturas coexiste perfeitamente: principalmente da 
Malásia, chinês e indiano. No caminho, pararemos em Malaca um caldeirão de culturas e religiões. Nosso próximo destino: Indonésia. Onde Começamos 
com os artistas e artesãos de Ubud. Chegaremos a lugares emblemáticos, paisagens de vulcões, aldeias genuínas e terminaremos com alguns Dias de 
descanso nas praias de Bali.
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• Traslado de chegada em Cingapura com guia em espanhol
• Traslado de saida em Kuala Lumpur com motorista que fala inglês
• Traslado de Cingapura para Malaca por estrada, com motorista que fala inglês
• Traslado de Malaca para Kuala Lumpur por estrada, com guia em espanhol
• Traslado de chegada e saída em Bali com guia em espanhol 
• Visitas indicadas no itinerário de Cingapura, Malaca e Kuala Lumpur com guia em espanhol / 

italiano
• Visitas indicadas em Bali com guia local em espanhol
• Bilhetes de entrada para monumentos.
• Hospedagem nos hotéis indicados em alojamento e café da manhã; 3 almoços e 1 jantar.
• Seguro de viagem Mapaplus

O Tour incluiSI

• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vistos, seguros, lavanderia, etc.
• Visitas e excursões não mencionadas no itinerário.
• Vistos

O Tour não incluiNO

Bali

Cidade Categoria C Categoria B Categoria A
Singapore Parke Regis 4* Parke Regis 4* Parke Regis 4*

Malacca Puri Boutique 3* Puri Boutique 3* Puri Boutique 3* 

Kuala Lumpur Melia Hotel 4* Melia Hotel 4* Melia Hotel 4*

Ubud Plataran Ubud 5* The Ubud Village 5* Pramana Watu Kurung 5*

Bali The Haven Seminyak 4* Meliá Nusa Dua 5* Maya Sanur 5* 

Hotéis previstos ou Similares

• Mínimo 2 pessoas.
• Preços não válidos para eventos especiais, feriados nacionais e locais, Natal, Ano Novo ou Se-

mana Santa.
• Os hotéis na Malásia têm uma taxa turística paga diretamente no hotel.
• Horário de entrada nos hotéis a partir das 14h00, partida às 12h00
• A ordem das visitas pode ser modifi cada.

Notas Importantes

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo Grande Tour de Indonésia e Singapura 

Temporada
Iti. MM824

Categoria C Categoria B Categoria A
Duplo Sup. Indv. Duplo Sup. Indv. Duplo Sup. Indv.

01 Abr - 13 Mai , 20 Mai -27 Mai , 
04 Jun - 10 Jun , 01 Set - 02 Set, 

12 Nov - 18 Nov , 28 Jan - 03 Fev 21 
3.075 1.200 3.885 1.725 4.145 920

14 Mai - 19 Mai, 28 Mai - 03 Jun, 
11Jun - 30 Jun,  03 Set - 11 Nov, 

19 Nov - 19 Dez, 11 Jan - 27 Jan 21            
23 Fev-31 Mar 21

2.825  1.200  3.640  1.725  3.900  2.055  

01 Jul - 29 Jul, 06 Ago - 26 Ago 3.020  1.440  3.960  1.995  4.160  2.355  

30 Jul - 05 Ago 3.415  1.510  4.355  2.065  4.555  2.425  

27 Ago - 31 Ago 3.270  1.440  4.205  1.995  4.410  2.355  

20 Dez-10 Jan 3.200  1.365  4.325  1.230  4.295  2.255  

$

Suplemento Voos Internacionais 
(sujeito a modificações)$

Voo Kuala Lumpur / Denpasar:   140 $ NETO por persona

Dia 11º (Dom): Bali: Ubud / Praias de 
Bali
Café da manhã. Ao meio dia, nosso guia nos bus-
cará para visitar o templo de Tirta Empul, conhe-
cida por suas fontes sagradas, com propriedades 
especiais e calmantes. Continuaremos nossa vi-
sita ao templo mais importante de Bali, o tem-
plo de Besakih, também chamado Templo Mãe. 
Continuaremos em direção a Klungkung, onde 
visitaremos o Palácio da Justiça, ou Kerta Gosa, 
conhecida pelos afrescos em que está represen-
tou a vida dos balineses desde que eles nascem 
até morrerem e cujas tradições ainda continuam 
por séculos. Ao terminar, fi caremos surpresos 
com a vida animada que tem o mercado noturno 
de Gianyar.  Vamos culminar nosso dia com um 

jantar romântico ao luar e com o som das ondas 
quebrando, em um belo restaurante na praia Vir-
gem de Saba. Traslado ao hotel.

Dia 12º (Seg): Praias de Bali
Café da manhã. Dia livre para realizar atividades 
opcionais. Acomodação no hotel.

Dia 13º (Ter): Praias de Bali
Café da manhã. Dia livre para realizar atividades 
opcionais. Acomodação no hotel.

Dia 14º (Qua): Bali
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de 
Denpasar. Fim dos nossos serviços até uma 
próxima viagem!
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