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Cód. 13216G

Indonésia:

Dia 1º Jakarta 
Chegada a Jakarta. Traslado a um 
hotel próximo ao aeroporto (tipo 
hotel FM 7 ou similar a 15min do 
aeroporto). Traslado por conta do 
próprio hotel. Alojamento no hotel. 
Dia 2º Jakarta/Pangkalanbun/ 
Kumai/PN Orangotangos  
(Navegação) 
• Café da manhã + almoço + jantar. 
Traslado ao aeroporto de Jakarta 
para pegar um voo para Pangkalan 
Bun Trigana, na ilha de Bornéu, mais 
conhecida pelos indonésios como 
Kalimantan. Chegada ao aeroporto e 
retirada pelo nosso guia. Traslado ao 
porto de Kumai, onde embarcare-
mos em um barco especializado em 
subir e descer o rio. Teremos um guia 
nativo especialista na fauna e flora de 
Bornéu. Passaremos a tarde navegan-
do lentamente pelo rio, observando 
os macacos aproveitarem nossa pas-
sagem para atravessar o rio, alguns 
pulando entre lianas e outros nadan-
do diretamente. Visitaremos a pri-
meira estação da plataforma de ali-
mentação de orangotangos em 
Tanjung Harapan. Após este primei-
ro contato, podemos visitar a cidade 
da Malásia de Sei Sekonyer para 
descobrir sua vida local. Continuare-
mos com a navegação, apreciando o 
pôr do sol e os avistamentos dos 
famosos macacos-narigudos. Aloja-
mento a bordo do barco. 

Dia 3º PN Orangotangos/ 
Pondok Tanggui/Acampamento 
Leakey (Navegação) 
• Café da manhã + almoço + jantar. 
Navegação para outro acampamen-
to, Pondok Tangguy, onde podemos 
ver como eles alimentam os orango-
tangos pela manhã. Continuação 
desfrutando da vegetação ao longo 
do rio. Às vezes podemos ver croco-
dilos. Chegada de barco ao acampa-
mento Leakey, antigo centro de pes-
quisa e reabilitação de orangotangos 
desde 1971, pelo menos 300 oran-
gotangos já foram atendidos e retor-
naram à selva graças a este centro. 
Passeio com nosso guia para explo-
rar a selva e encontrar orangotangos 
e outros animais em liberdade. 
Caminhada simples pela floresta tro-
pical em busca da vida silvestre e 
plantas da floresta tropical. Regresso 
ao barco para o almoço. Descanso e 
navegação de volta rio abaixo. O jan-
tar será servido no barco e podere-
mos ver muitos vaga-lumes. Aloja-
mento a bordo do barco.  
Dia 4º Parque Nacional/Kumai/ 
Pangkalanbun/Ilha de Bali (Ubud) 
• Café da manhã. 
Pela manhã, bem cedo, disfrutare-
mos dos últimos momentos dos sons 
da selva, antes de dirigir-nos ao 
porto. Traslado ao aeroporto para 
pegar um voo a Denpasar, prévia 
escala em Jacarta. Chegada à ilha de 

Bali e traslado a exótica cidade de 
Ubud. Alojamento no hotel. 
Dia 5º Ubud 
• Café da manhã + almoço. 
Pela manhã traslado para desfrutar 
de uma típica dança de Bali, a dança 
de Barong e Kris, uma representação 
da luta entre o bem e o mal. Após a 
apresentação visitaremos uma casa 
balinesa para conhecer sua vida diá-
ria, cultura e religião. Almoço nesta 
casa. À tarde continuaremos nossa 
excursão visitando o templo dos 
macacos em Ubud, o templo da 
fonte sagrada Sebatu e o campo de 
arroz escalonado de Tegallalang. 
Ao anoitecer regresso a Ubud. Aloja-
mento no hotel. 
Dia 6º Ubud/Mengwi/Bedugul/ 
Tanah Lot 
• Café da manhã + almoço. 
Pela manhã saída para o Rio Ayung 
para fazer rafting, aproximadamen-
te durante 2 horas. Para os que não 
querem fazer rafting trocaremos esta 
atividade por um passeio em elefante 
de meia hora e esperar no bar res-
taurante finalizar o rafting onde se 
servirá o almoço . À tarde parada em 
Mengwi (templo real Taman Ayun), 
e subida para a região montanhosa 
de Bedugul. Visita do templo Ulun-
danu do lago Beratan. Continuação 
para o templo de Tanah Lot um dos 
mais populares já que se encontra 
em um enclave em uma pequena 

ORANGOTANGO

Este Programa Inclui: 
- 10 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou 

similares) em quarto standard duplo com banheira 
e/ou ducha. 

- 2 noites de alojamento em embarcação local “Klotok”. 
(dormindo no convés aberto) ou de barco em uma 
cabine com ar condicionado e banheiro privativo. 

- Lancha desde Bali até a Ilha de Gili Trawangan  
(ida e volta). 

- 12 cafés da manhã, 7 almoços e 2 jantares (sem 
bebidas). 

- Guia acompanhante em espanhol em Bali, resto do 
percurso guia local em inglês. 

- Visitas segundo o programa. 
- Assistência e traslados em aeroportos e hotéis segun-

do o programa. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Visto. 
- Taxas, gastos pessoais, bebidas, gorjetas etc. 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Categoria “A” Primeira 
Ubud: Agung Raka Resort & Villa (deluxe pool view)  
Tanah Lot: Saranam Resort & Spa Bali 4*S (saranam) 
Lovina: Aneka Lovina 4* (deluxe garden cottage) 
Candidasa: Puri Bagus Candidasa 4*S (deluxe garden view) 
Playa Nusa Dua: The Grand Bali Nusa Dua 5* (deluxe garden view) 
Gili Trawangan: Vila Ombak 4* (superior lumbung terrace) 
Borneo: Barco tradicional de madeira “Klotok” (alojamento em 

deck com mais passageiros, sem cabine privada). 
Categoria “B” Primeira Superior 
Ubud: Visesa Ubud 5* (one bed room pool villa)  
Tanah Lot: Saranam Resort & Spa 4*S (saranam deluxe) 
Lovina: Puri Bagus Lovina 4*S (superior garden villa) 
Candidasa: Alila Manggis 4*S (superior) 
Playa Nusa Dua: Meliá Bali 5* (premier) 
Gili Trawangan: Vila Ombak 4* (deluxe family bungalow) 
Borneo: Barco Borneo Ecotour (cabine privada com aire  

acondicionado e banheiro).

DATAS DE SAÍDA (de 1 Abril 2020 a 31 Março 2021) 
- Saídas DIÁRIAS

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Por razões técnicas a ordem das visitas pode variar assim 

como, ser substituídas por outras similares mantendo-se o 
conteúdo do programa. 

- Preços não validos para Festivos nem durante a celebração de 
feiras, congressos e eventos desportivos. 

- Consultar preços a partir de 31 de Outubro de 2020. 
- Sugerimos consultar sempre antes de viajar em Saúde Interna-

cional (www.msc.es) a necessidade de vacinas para as diferen-
tes nacionalidades. 

Vistos: 
É responsabilidade do passageiro, levar sua documentação em 
dia, passaporte, visto e demais requisitos que possam exigir as 
autoridades de cada país em função de sua nacionalidade. Con-
sulte no consulado de seu país de origem antes de viajar, vistos 
ou requisitos de entrada aos lugares aonde vai viajar.

PLAYA DE CANDIDASA

HOTÉIS 
4*/5*

Incluindo 12 CAFÉS DA MANHÃ, 
7 ALMOÇOS + 2 JANTARES e 

23 VISITAS
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ilhota rochosa. Traslado ao hotel e 
alojamento. 
Dia 7º Tanah Lot/Munduk/Lovina 
• Café da manhã + almoço. 
Saída para o povoado de Piling onde 
começaremos com una atividade de 
caminhada de aproximadamente 2 
horas até o povoado de Penatahan 
Batukaru e Jatiluwih onde podere-
mos admirar os campos de arroz 
escalonados. Almoço em restaurante 
com panorâmica do lago Beratan. À 
tarde continuaremos para o povoa-
do Munduk para contemplar seus 
belos terraços de arroz. Parada no 
povoado de Banjar onde tomare-
mos banho e relaxaremos em águas 
termais Ao anoitecer chegaremos a 
Lovina. Alojamento no hotel. 
Dia 8º Lovina/Singaraja/ 
Kintamani/Candidasa 
• Café da manhã + almoço. 
Antes do café da manhã sairemos em 
um barco tradicional balinês para 
ter a possibilidade de ver golfinhos. 
Regresso ao hotel para tomar o café 
da manhã. Saída para a cidade de Sin-
garaja, visitaremos o mercado 
público onde se comercializa especia-
rias e frutas, etc. Continuaremos com 
a visita do templo Beji e seguire-
mos para Kintamani. Almoço em 
um restaurante com vista panorâmica 
do vulcão e do lago Batur. À tarde visi-
taremos as cidades de Bangli Ren-
dang, Selat e Putung para contem-
plar seus belos terraços de arrozais. Ao 
anoitecer chegaremos à cidade de 
Candidasa. Alojamento no hotel. 

Dia 9º Candidasa/Praia Nusa Dua 
• Café da manhã + almoço. 
Pela manhã visitaremos uma antiga 
cidade de Bali, o povoado Tenga-
nan, uma das aldeias mais conserva-
doras da ilha. É uma cidade murada, 
dentro da qual todas as casas têm 
uma planta idêntica e estão dispostas 
em fileiras nos dois lados das ruas lar-
gas e pavimentadas. Em seguida, 
visitaremos o templo de Goa 
Lawah (templo dos morcegos) e 
visitaremos Kerta Gosa Klungkung, 
o palácio da justiça. Almoço em um 
restaurante com vista panorâmica da 
natureza ao redor do rio Petanu. 
Continuação para o hotel em praia 
balinesa. 

Dia 10º Bali/Porto Padangbay/ 
Gili Trawangan 
• Café da manhã 
Traslado para o porto de Padangbay 
para pegar uma lancha rápida para a 
ilha de Gili Trawangan (2h aprox.). 
Chegada e traslado. Alojamento.  

Dia 11 e 12º Gili Trawangan 
• Café da manhã 
Dias livres para aproveitar as instala-
ções do hotel, tomar sol ou banhar-
se nas paradisíacas praias de Gili. 

Dia 13º Gili Trawangan/Bali 
• Café da manhã 
Traslado ao porto de Gili Trawangan 
para pegar uma lancha de volta ao 
porto de Padangbay, na ilha de Bali 
(2h aprox.). Chegada ao porto e tras-
lado ao aeroporto.

PLAYA DE LAS ISLAS GILI

Acomodação Cat. “A” Cat. “B” 
Em quarto duplo 2.550 3.369 
Suplemento quarto individual    699 1.110

Preços por pessoa em USD 
(base quarto duplo, mínimo 2 pessoas) 

Suplementos 
Por Estadias Cat. “A” Cat. “B” 
1 Julho/15 Setembro 2020 e  
Natal (20 Dezembro 2020/5 Janeiro 2021) ............................ 225 330 
Por barco de 1 Junho a 31 Agosto 2020 (categoria “B”) ...................................... 76 
Suplementos opcionais em Borneo (somente categoria “A”) 
Por Hotel Rimba Lodge (quarto diamond) 2 noites em Borneo ......................... 345 
Por Deluxe House Boat (cabine com AC e banheiro privado) 2 noites em Borneo.. 445 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 33

13 dias 
(12 noites de hotel) 

desde 2.550 USD

TEMPLO REAL TAMAN AYUN - MENGWI
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