
 Cotação JAKARTA com Indonésia  – Opção 3 Embarque em Novembro 2019  Aéreo Embarque em São Paulo: 

 Tarifa Adulto Econômica: USD  1375,00 Taxas: USD 417,00 Total por Adulto em Classe Econômica: R$ 6.741,48 Tarifa Adulto Executiva: USD 5430,00 Taxas: USD 999,00 Total por Adulto em Classe Executiva: R$ 24.173,00 *Aéreo e Roteiro Valores separados por pessoa (Roteiro base apto duplo). ************************************************************************************  Roteiro:  Dia 01 24/nov dom APRESENTAÇÃO NO AEROPORTO Dia 02 25/nov seg SÃO PAULO/DUBAI OU DOHA – EM VOO Dia 03 26/nov ter DOHA OU DUBAI/JAKARTA  – hospedagem por 5 noites  Dia 04 27/nov qua JAKARTA Dia 05 28/nov qui JAKARTA Dia 06 29/nov sex JAKARTA Dia 07 30/nov sáb JAKARTA Dia 08 01/dez Dom  Jakarta / Yogyakarta (vide roteiro abaixo) Dia 09 02/dez seg Yogyakarta / Borobudur / Yogyakarta Dia 10 03/dez ter Yogyakarta / Bali  Dia 11 04/dez qua Bali Dia 12 05/dez qui Bali Dia 13 06/dez sex Bali – Lovina 



Dia 14 07/dez sáb Lovina – Candidasa DIA 15 08/dez dom Candidasa – Ubud DIA 16 09/dez seg Ubud DIA 17 10/dez ter Ubud/Denpasar/Dubai ou Doha/ São Paulo   HOTEIS PREVISTOS: Jakarta The Sultan Deluxe room Café da manha 05 nts Yogyakarta Santika Deluxe room Café da manha 02 nts Bali Grand Mirage Superior room Café da manha 03 nts Lovina PuriBagus Standard room Café da manha 01 nt Candidasa Rama Deluxe room Café da manha 01 nt Ubud Centana Deluxe room Café da manha 02 nts + late check-out PARTE TERRESTRE  PREÇOS POR PESSOA EM APARTAMENTO DUPLO…………………………….. …..:USD 2.966,00 (x2)  SUPLEMENTO POR PESSOA EM USD Jakarta Hotel MuliaSenayan Mulia Splendor Café da manha USD 503,00 (x2) Jakarta Fairmont Jakarta Fairmont, Room Café da manha UD 683,00 (x2)   ROTEIRO A PARTIR DO 8º DIA   Jakarta / Yogyakarta Café da manhã no hotel. Saída para visita da cidade, passando pela antiga Batávia, bairro chinês, Ponte KotaIntan, Porto SundaKepala, Museu Fatahillah e Museu de Marionete. Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Yogyakarta. Chegada, recepção e traslado ao hotel. Acomodação e pernoite.  3º Dia Yogyakarta / Borobudur / Yogyakarta Café da manhã no hotel. Saída para visita a Borobudur para visita ao Templo de mesmo nome, o Templo CandiPawon e o Templo CandiMendut. Após o almoço, visite Kraton, o Palácio do Sultão e KotaGede. Retorno ao hotel. Acomodação e pernoite.  4º Dia Yogyakarta / Bali  Café da manhã no hotel. Pela manhã visita ao complexo de templos hindus de PrambananconCandiShivaMahadeva, Candi Brahma e CandiVishnú, CandiNandi e CandiSewu. Em horário pré-determinado traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Bali. Chegada e traslado ao hotel. Acomodação e pernoite.  5º Dia Bali  Café da manhã no hotel. O passeio de hoje começará com o famoso show de dança de Barong e Kris. Que descreve a luta eterna entre o bem (Barong) e o mal (Rangda) e termina com uma cena em que os dançarinos Kris caem em transe e tentam matar o demônio Rangda. Em seguida visitaremos a caverna de GoaGajah e almoçaremos em restaurante local. Continuaremos até Tagalalang e o Templo GunungKawi em Sebatu. Retorno ao hotel. Acomodação e pernoite.  6º Dia Bali (Sul de Bali) Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais. Em horário oportuno, saída e para assistir ao pôr do sol no sudoeste da Ilha de Bali, onde faremos uma visita ao templo de Uluwatu, localizado em um penhasco a 250 metros acima do nível do mar. Assista ao espetacular pôr do sol com vista para o Oceano Indico e desfrute de uma atmosfera 



mística. Assistirá a uma apresentação de dança Kecak, conhecida como a dança do macaco. Retorno ao hotel. Acomodação e pernoite.  7º Dia Bali (Sul de Bali / Lovina) Café da manhã no hotel. Saída em direção a Lovina, durante o trajeto visitaremos o templo de TamanAyunm a floresta de Kedaton, floresta dos macacos sagrados e o Templo de TanahLot. Após o almoço, passaremos por Bedugul, um lugar bonito e tranquilo nas montanhas. Visitaremos o mercado de frutas e flores e o Templo Danu no Lago Beratan. Chegada a Lovina. Acomodação e pernoite.  8º Dia Bali (Lovina / Candidasa) Café da manhã no hotel. Saída em direção a Candidasa, durante o trajeto visitaremos o Templo Pura Beji em Kintamani. Almoço em restaurante local com vista panorâmica para o Monte Batur. Continuação para conhecer o Templo Besakih. Chegada a Candidasa atravessando a cidade de Sidemen, com as mais belas paisagens da ilha. Acomodação e pernoite. 9º Dia Bali (Candidasa / Ubud) Café da manhã no hotel. Saída em direção a Ubud, durante o trajeto visitaremos a Vila Tenganan o Templo GoaLawah e o vilarejo Kusamba e o complexo de Gili. Após almoço saída em direção a Ubud. Acomodação e pernoite.  10º Dia Bali (Ubud) Café da manhã no hotel. Dia livre para atividades pessoais. Acomodação e pernoite.  11º Dia Bali (Ubud) Café da manhã no hotel. Em horário pré-determinado traslado ao aeroporto de Denpasar para embarque em voo com destino a sua cidade de origem ou próximo destino. Fim de nossos serviços.   O que inclui: 05 (CINCO) noite de hospedagem no hotel selecionado em Jakarta com café da manhã; - 02 (duas) noites de hospedagem no hotel selecionado em Yogyakarta com café da manhã; - 03 (três) noites de hospedagem no hotel selecionado no Sul de Bali com café da manhã; - 01 (uma) noite de hospedagem no hotel selecionado em Lovina com café da manhã; - 01 (uma) noite de hospedagem no hotel selecionado em Candidasa com café da manhã; - 02 (duas) noites de hospedagem no hotel selecionado em Ubud com café da manhã; - Traslados e passeios em serviço privativo para o itinerário com guia local de lingua inglesa ou espanhola (dependendo da disponibilidade) em Bali e Java; - Traslados e passeios em serviço privativo para o itinerário com guia local de lingua inglesa em Yogyakarta; - Entradas ao locais visitados conforme itinerário;  - 05 (cinco) almoços e 01 (um) jantarem restaurante local (não inclui bebidas); - Assistência viagem Travel Ace 35 (vide coberturas).Coberturas e valores válidos para passageiros de até 70 anos de idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de coberturas. Kit Viagem IRRF  



Trechos internos emitidos através do operador local em classe econômica :Jakarta – Yogyakarta - Bali  O que não inclui:  Passagem aérea internacional, valor informado separado;  Passaportes e vistos consulares;  Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais;  Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas);  Passeios opcionais ou sugeridos;  Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc;  O que não estiver especificado como incluído.  FORMA DE PAGAMENTO TERRESTRE 
� 25% de entrada + taxas à vista e saldo em 09x sem juros no cartão de crédito.  CONDIÇÕES: 
� Nenhum dos serviços apresentados acima foram reservados ou bloqueados. Valores sujeitos à confirmação no ato da reserva.   DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – para brasileiros: 

� Passaporte com validade mínima de 6 meses e duas páginas em branco, lado a lado; 
� Obrigatório certificado de vacina de febre amarela – deverá ser providenciada até 11 dias antes do embarque; 
� Vistos: Brasileiros necessitam de visto e pode ser obtido na chegada ao país e é necessário passaporte válido, formulário preenchido e assinado, 02 fotos 3x4 cm recentes e iguais, cópia do bilhete de ida e volta confirmados e voucher do hotel;;    


