
VIAGEM A INDONESIA… terra dos deuses!

De 06 a 18 Outubro 2023
13 Dias/ 10 Noites



Programa da Viagem

1º Dia – 06 Out ( Sexta) Lisboa/ Jakarta ( via Dubai)

Comparência em local a determinar e encontro com o representante da Lifestyle Check in, para entrega da documentação. Assistência nas

formalidades de embarque. Partida no voo EK 194, pelas 21h15, com destino ao Dubai. Noite e refeição a bordo.

2º Dia - 07 Out ( Sab) Jakarta

Chegada prevista para as 08h05. Mudança para o voo EK 358, pelas 10h45, com destino a Jakarta. Chegada prevista para as 22h10. Assistência

por um representante local e transfer para o hotel. Jantar e alojamento.

3º Dia - 08 Out ( Dom) Jakarta/ Yogyakarta

Pequeno almoço no hotel. Início da visita aos pontos mais importantes da cidade, incluindo o Museu Nacional, construído no século 19 e

considerado um dos melhores museus de todo o Sudeste Asiático, contendo ricas coleções de obras de arte e arqueológicas hindu-javanesas e

chinesas; a Praça de Fatahillah com o antigo edifício da Câmara Municipal, o Monumento Nacional e o mercado, tipo feira da ladra, em Jl.

Surabaya, e o Parque da Indonésia em Miniatura onde se podem admirar as casas em arquitectura tradicional de vários locais do País e uma

amostra de artigos artesanais indonésios.

Almoço em restaurante local.

De tarde, a hora a determinar, transporte para o aeroporto e partida para Yogyakarta, uma cidade de cerca de 500.000 habitantes e considerada o

centro cultural da Ilha de Java. Assistência à chegada e transporte para o hotel.

Jantar e alojamento.



4º Dia - 09 Out ( Seg) Yogyakarta

Pequeno almoço no hotel. Visita panorâmica pelos pontos de maior interesse turístico da cidade com destaque especial para o Palácio do Sultão

e o Palácio Mankunegaran e partida à descoberta do histórico e misterioso Templo de Borobudur, uma das grandes obras-primas da arquitetura

mundial. Borobudur é um majestoso templo budista construído no século 8 tendo permanecido escondido, no meio de uma densa floresta,

coberto de lavas vulcânicas durante vários séculos até ser redescoberto, nos princípios do século 19, por Sir Thomas Stamford Raffles. Começou

a ser restaurado pelos holandeses nos começos do século 20. Borobudur, é juntamente com o Angkor Wat do Camboja, um dos dois mais

famosos e mais grandiosos templos budistas do Sudeste Asiático. Visitamos também dos Templos de Pawon, situado no centro de uma aldeia

típica e o Templo de Mendut com a sua imponente estátua do Buda Sakyamuni.

Almoço em restaurante local.

De tarde visita, ainda, ao conjunto dos templos de Prambanan. Edificados entre os séculos 8 e 10, são considerados como autênticas obras-

primas da arquitectura javanesa de influência hindu-budista. Resto do tempo livre. Jantar e alojamento.

5º Dia - 10 Out ( Ter) Yogyakarta / Kuta ( Bali )

Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, partida para o aeroporto e embarque em voo programado com destino a Bali.

Chegada e encontro com o nosso representante local. Transporte para o hotel e instalação.

Jantar de boas vindas com espetáculo típico da Indonésia. Alojamento.



6º Dia - 11 Out ( Qua) Kuta/ Singaraja

Pequeno almoço no hotel. Partida em autocarro de turismo em direção a Singaraja, antiga Capital da Ilha de Bali no tempo da colonização

holandesa, localizada no Norte da Ilha junto da famosa zona balnear de Lovina. Visita no percurso ao Templo Real de Taman Ayun, em Mengwi,

construído no século 17. Foi o mais importante templo do Reino de Mengwi que sobreviveu até à sua conquista, por outros reinos da ilha, em

1891, e ao Templo de Batukaru, localizado no sopé da segunda maior montanha da Ilha de Bali – A Montanha de Batukaru. Pensa-se que a sua

fundação remonta ao século 11. Foi reconstruído nos meados do século 20 e é considerado como o mais importante templo de Bali, centro de

peregrinação e de grande devoção. Passagem pela aldeia de Jatiluvih, situada a uma altitude de 850 metros e com vista deslumbrante sobre os

campos de arrozais, a perder de vista e ordenados em socalcos em estilo puramente indonésio.

Almoço em restaurante local.

Continuação para Begugul, com seus lagos maravilhosos. Visita a Ulun Danu, um templo hindu-budista do século 18 dedicado a Dewi Danu, a

Deusa das Águas e dos Lagos. Está erigido sobre pequenas ilhas do Lago Beratan e tem diversos santuários cobertos por telhados de colmo

estilo hindu. Para aqui se dirigem muitos peregrinos de todas as partes da Ilha para celebrar as suas preces, solicitar e agradecer à Deusa a

abundância de água para as as suas culturas. Passando junto de um dos mais famosos campos de golfe do Sudeste Asiático - Bali Handara

Golf & Country Club – chegaremos às Cascatas de Gitgit onde ainda podemos ver muitos macacos no seu habitat natural. Continuação para

Lovina, junto de Singaraja.

Jantar e alojamento.



7º Dia - 12 Out ( Qui) Singaraja/ Candidasa

Pequeno almoço no hotel e visita dos pontos mais importantes de Lovina e partida para Candidasa, visitando, no percurso, as Termas de Yeh

Sanih, a aldeia de Tumbalen tornada famosa pelo encalhamento do cargueiro americano Liberty, durante a Segunda Guerra Mundial, e ainda

visível entre os bancos de corais. É um centro famoso de mergulho desportivo; A região de Karangasem, no sopé do Vulcão Gunung Agung na

montanha mais alta da ilha. Almoço em restaurante local.

Visita ao Palácio Real Puri Agung Karangasem, que data dos tempos do antigo Reino de Karangasem. Visita ainda às ruínas do famoso Palácio

de Tirta Gangga, destruído, em parte, pelas erupções vulcânicas de 1963 mas cujas famosas piscinas estão ainda intactas. Chegada a

Candidasa, antiga aldeia piscatória, hoje convertida numa moderna estância turística da zona oriental de Bali.

Jantar e alojamento.



8º Dia - 13 Out ( Sexta) Candidasa/ Ubud

Pequeno almoço e partida para Ubud, passando por Tenganan Village, uma das mais típicas aldeias balinesas, mantendo os costumes antigos

e tradições que já não se encontram em qualquer outro local de Bali; por Kusamba onde visitaremos o Templo das Grutas Goa Lawah,

conhecido como o Templo dos Morcegos em cujas paredes se encontram milhares de morcegos sagrados. Continuação para a vila de

Semarapura, mais conhecida pelo seu antigo nome de Klungkung, um centro cultural e artístico que foi Capital da Dinastia Gelgel de um dos

mais célebres reinos da Ilha de Bali até ao século 18. Aqui visitaremos o Edifício da Justiça do antigo reino Kertha Gosa - uma obra prima da

arquitetura de Klungkung ricamente decorada com pinturas no estilo local.

Almoço em restaurante local.

Prosseguimos para Kintamani, aldeia situada nas margens da cratera de um vulcão com vista deslumbrante sobre o vulcão e o Lago Batur.

Continuamos depois para Ubud através de uma bela paisagem de arrozais. Jantar e alojamento.



9º Dia - 14 Out ( Sab) Ubud/ Nusa Dua

Pequeno almoço e manhã livre na vila de Ubud, principal centro de artesanato e rodeada de vários templos. É conhecida como o principal

centro cultural e artístico, graças ao seu contributo para a arte típica de Bali, com o seu artesanato, música e danças. Partida de regresso a

Nusa Dua, com paragem em Mas com o seu rico artesanato de esculturas, em madeira, com figuras alusivas à religião;em Celuk, conhecida

pelos seus artesãos de objetos em prata e ouro e em Batubulan, centro de artesanato e manufatura de batik.

Chegada a Nusa Dua. Almoço e Jantar incluído.

10º Dia - 15 Out ( Dom) Nusa Dua

Pequeno almoço no hotel. Dia livre para descanso. Saborear as delícias balneares da zona ou passeios livres. À noite, saída para um tour

noturno com jantar especial e espetáculo das mais conhecidas e famosas danças clássicas balinesas, como a Dança Kecak - com

cenas extraídas do Ramayana sobre o Príncipe Rama e a Princesa Sita. É uma das mais conhecidas danças de Bali. Veremos ainda a dança

de Transe e a dança do Fogo. Alojamento.



11º Dia - 16 Out ( Seg) Nusa Dua

Pequeno almoço no hotel.  Dia inteiramente livre para desfrutar deste belo paraíso à beira mar. Almoço e Jantar  incluído. Alojamento.

12º Dia  - 17 Out ( Ter)                         Nusa Dua/ Dubai

Pequeno almoço no hotel. Dia livre para desfrutar das belezas da ilha e em hora a combinar, partida para o aeroporto e embarque em voo da EK 

399 pelas 00h05 com destino ao Dubai. Noite e refeições a bordo. 

13º Dia – 18 Out ( Qua)                         Dubai/ Lisboa 

Chegada prevista para as 05h00 e mudança para o voo EK 191, pelas 07h25 com destino a Lisboa. Chegada pelas 12h35 e fim de viagem.



Preço por pessoa: ( Inclui todas as taxas- mínimo 20 Pax ):   

Em Quarto duplo ( Socio):           3.935,00€

Em Quarto duplo ( Não Socio):   3.975,00€

Supl. Single:                                   875,00€ 



O Preço Inclui: 

➢ Passagem aérea Lisboa / Jakarta- Denpasar / Lisboa em voo programado com direito a 23kgs de bagagem;

➢ Passagem aérea em voo programado Jakarta/ Yogyakarta, com direito a 23kgs de bagagem;

➢ Passagem aérea em voo programado Yogyakarta/ Bali, com direito a 23kgs de bagagem;

➢ 10 noites de Alojamento em hotel de 4* e 5* indicado no programa na viagem;

➢ Refeições conforme indicadas no programa- Pensão Completa;

➢ Autocarro moderno/ ar condicionado durante todo o percurso e com guia em espanhol nas visitas;

➢ Entradas e visitas indicadas no programa;

➢ Acompanhamento por um Guia da Lifestyle Check in durante toda a viagem; Seguro Multiviagens (capital de 25.000,00 Eur.);

➢ Taxas e serviços a preços existentes;

➢ Todas as taxas de aeroporto; ( valor actual: 275,24€, podendo alterar até à emissão dos bilhetes);

O Preço Exclui: 

➢ Quaisquer outros serviços não mencionados;

➢ Bebidas nas refeições fora do hotel;

➢ Gratificações Guia e motoristas;



Notas Importantes:

Mínimos: 

Preços válidos para um mínimo de  20 participantes.

Hoteis da Viagem: 

Jakarta - Novotel Jakarta Gajah Mada 4* - https://all.accor.com/hotel/7447/index.pt.shtml

https://all.accor.com/hotel/7447/index.pt.shtml


Yogyakarta – Hotel Tentrem 5* - https://hoteltentrem.com

https://hoteltentrem.com/


Kuta ( Bali)  – The Vira Hotel Kuta 4* - https://the-vira-bali-hotel-kuta.h-rez.com/

https://the-vira-bali-hotel-kuta.h-rez.com/


Singaraja – Hotel Puri Bagus Lovina 4* - https://www.puribaguslovina.com/

https://www.puribaguslovina.com/


Candidasa – Hotel Rama Beach Candidasa 5* - https://www.booking.com/hotel/id/rama-candidasa-resort-spa.pt-
pt.html

https://www.booking.com/hotel/id/rama-candidasa-resort-spa.pt-pt.html


Ubud – Ubud Village Hotel 5* - https://theubudvillage.com/hotel/

https://theubudvillage.com/hotel/


LIFESTYLE CHECK IN

Telm. 912294388* Email: ana.santos@lifestylecheck-in.net

Zona Industrial do Cartaxo, Lote 18 A-3 

2070 681 Vila Chã de Ourique- Santarem

RNVA: 10130

mailto:ana.santos@lifestylecheck-in.net

