
   

  
 

 

  
 
 

 

 

Templo Borobudur 

Templo Uluwatu Monte Batur  
2018 

Templo Ulun Danu 

Templos Prambanan  



DESTAQUES DO ROTEIRO: TEMPLOS DA INDONÉSIA 
 

 
 

TEMPLO BOROBUDUR  
 
O Conjunto de Borobudur é o maior monumento budista do 
mundo, localizado na ilha de Java. Foi construído no século 
VIII, originalmente como um templo hindu. Posteriormente, 
a sua construção foi continuada como um stupa budista. 
Com o advento do islamismo à ilha de Java, Borobudur foi 
esquecido e envolvido pela selva até a sua redescoberta em 
1814 por colonos ingleses. 
  

  

 
 

TEMPLOS PRAMBANAN 

O conjunto de templos de Prambanan está situado em 
Java, e é composto por dois complexos, o Loro Jonggrang 
(hindu) e o Sewu (budista). Sua construção data do ano de 
856. Além do interesse arquitetônico, destacam-se as 
esculturas e relevos das fachadas que relatam passagens 
épicas. Em 1991, foram incluídos pela UNESCO na lista dos 
Patrimônios Mundiais da Humanidade. 

TEMPLO ULUN DANU 
 
Erguido às margens do Lago Bratan, o Templo de Ulun 
Danu tem como cenário um dos picos mais alto de Bali. 
Cada um dos quatro templos dentro do complexo é 
dedicado a uma deusa ou a um deus diferente. O Templo 
de Lingga Petak é dedicado a Shiva, o Templo de Penataran 
Pucak Manggu, ao Deus de Vishnu, o Templo de Terate 
Bang, ao Deus Brahma e o Templo de Dalem, à Deusa 
Danu. 

 

  

TEMPLO ULUWATU 

 
Esculpido em pedra de coral negro, em meio a uma 
maravilhosa paisagem natural, o Templo de Uluwatu fica 
no topo de um penhasco de aproximadamente 76 metros 
de altura com vista para o Mar de Java e proporciona um 
incrível pôr do sol sobre o oceano. 

VALE SIDEMEN 

 
Encante-se com as belas paisagens e os campos de arroz 
do Vale Sidemen, durante o trajeto entre Lovina e 
Candidasa. As pequenas aldeias do vale são, em sua 
maioria, para finalidade agrícola, mas os habitantes locais 
ainda preservam costumes antigos.  

 
 
 

Consulte seu agente de viagens 
  

Cecília ou Rodrigo (11)3805-1930 / (11)5585-1485 
Cecilia@watanabetur.com.br ou Rodrigo@watanabetur.com.br 

mailto:Cecilia@watanabetur.com.br


   

 
 

 
 
 
 
 

Saídas: Diárias 
 

Jakarta Yogyakarta  Bali  Lovina  Candidasa   Ubud 

 
1º Dia – Jakarta [ - , - , - ] 

Chegada ao aeroporto de Jakarta, recepção e traslado ao 
hotel da categoria escolhida. Restante do dia livre.  
 
2º Dia – Jakarta / Yogyakarta [ C , - , - ] 

Após café da manhã, saída para meio dia de passeio pela 
cidade, incluindo os templos da antiga Batavia, o distrito 
chinês, a ponte Kota Intan, o porto Sunda Kelapa, o Museu 
Fatahillah e o Museu de Marionetes. Após passeio, 
traslado ao aeroporto para embarque no voo com destino 
a Yogyakarta. Chegada, recepção e traslado ao hotel. 
 
3º Dia – Yogyakarta [ C , A , - ] 

Saída com destino a Borobudur e visita aos templos: 
Borobudur, Candi Pawon e Candi Mendut. Almoço em 
restaurante local. Prosseguiremos para visita a Kraton, 
Palácio do Sultão e Kota Gede, a primeira capital do reino 
de Mataram. Retorno ao hotel.  
 
 4º Dia – Yogyakarta/ Bali [ C , - , - ] 

Após café da manhã, saída em direção ao complexo de 
templos de Prambanan, onde destacam-se as esculturas e 
relevos das fachadas que relatam passagens épicas. 
Visitaremos os templos Candi Shiva Mahadeva, Candi 
Brahma, Candi Vishnu, Candi Nandi e Candi Sewu. Após 
passeio, traslado ao aeroporto para embarque no voo com 
destino a Bali. Chegada, recepção e traslado ao hotel.  
 
5º Dia – Bali  [ C , A , J ] 

Saída para passeio de dia inteiro, começando com uma 
apresentação de dança Barong e Kris, seguindo para a 
caverna Goa Gajah. Almoço em restaurante local. À tarde, 
visita aos templos Tagalalang e Gunung Kawi, em Sebatu. 
No final do dia, visita ao tempo Uluwatu para ver o pôr do 
sol e, na sequência, veremos uma performance de dança 
Kecak e jantar (churrasco de frutos do mar, sem bebidas) 
na praia de Jimbaran. Retorno ao hotel.  
 

6º Dia – Bali   [ C , - , - ] 

Café da manhã no hotel e dia livre para atividades 
independentes.  
 
7º Dia – Bali/ Lovina   [ C , A , - ] 

Após café da manhã, partida para Lovina e, durante o 
trajeto, visitaremos o Templo Taman Ayun, a floresta dos 
macacos sagrados e o Templo Tanah Lot. Almoço em 
restaurante local. À tarde, passando por Bedugul, uma 
bonita cidade nas montanhas, visitaremos o mercado de 
flores e frutas e o templo Ulun Danu, no lago Beratan. 
Chegada em Lovina e acomodação no hotel.  
 
8º Dia – Lovina/ Candidasa   [ C , A , - ] 

Após café da manhã, partida para Candidasa e, na rota, 
visita ao Templo Beji, em Kintamani. Almoço em 
restaurante local para aproveitar a visão panorâmica do 
Monte Batur. Visitaremos também o templo Besakih e 
seguiremos para Candidasa através do vilarejo de Sidemen, 
com belas paisagens da ilha. Chegada e acomodação no 
hotel.  
 
9º Dia – Candidasa/ Ubud [ C , A , - ] 

Após café da manhã, partida para Ubud e, durante o trajeto, 
visitaremos o vilarejo Tenganan, o templo Goa Lawah, o 
vilarejo de pescadores Kusamba e o complexo Taman Gili. 
Almoço em restaurante local. Pela tarde, seguiremos com 
destino a Ubud. Chegada e acomodação no hotel.  
 
10º Dia – Ubud [ C , - , - ] 

Café da manhã no hotel e dia livre para atividades 
independentes.  
 
11º Dia – Ubud/ ... [ C , - , - ] 

Café da manhã no hotel e check-out em horário regular. 
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto de Bali. Fim 
dos nossos serviços.  

 



 

  

 
Observações: 
- Tarifas válidas até 31 de outubro de 2018. 
- Caso algum museu ou outro local turístico esteja fechado por motivos de força maior, os passeios poderão ser substituídos 

por outras atividades ou visitas a outros locais. 
- Em março é celebrado anualmente o “Nyepi” (Dia do Silêncio) que marca o início do ano hindu na ilha de Bali. Nesta data 

os locais e turistas são proibidos de sair do hotel a partir das 6h00 até às 6h00 do dia seguinte (24 horas), as ruas ficam 
desertas e o aeroporto da ilha é fechado. Data prevista para este feriado em 2018 é 17 de março.  

- No período de 14 a 15 de junho de 2018, ocorre o feriado “Idul Fitri”, que comemora o final do Ramadã. Nestas datas 
muitos indonésios aproveitam para viajar e há um grande volume de carros, bastante trânsito e pode haver atrasos nos 
horários dos serviços. 

- Limite de 1 bagagem de até 20 kg nos voos domésticos. 
- O valor adicional para guia local falando espanhol em Java (Jakarta e Yogyakarta) é de USD 130,00 por pessoa. 
 
Pacote Inclui: 
- Passagens aéreas em classe econômica, para os trechos: Jakarta/ Yogyakarta/ Bali, a serem emitidas e entregues pelo 

operador local; 
- Traslados e passeios mencionados em serviço privativo com guia local falando inglês em Java (Jakarta e Yogyakarta), e em 

espanhol em Bali; 
- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares; 
- Refeições conforme descritas no programa, sem bebidas. Legenda: C-café, A-almoço e J-jantar; 
- Entradas aos monumentos mencionados. 
 
Pacote Não Inclui: 
- Parte aérea internacional. 
- Taxas aeroportuárias, de embarque e/ou combustível. 
- Gorjetas para guia local, motorista e maleteiros dos hotéis. 
- Despesas com vistos e documentações. 
- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa. 
 

Hotéis previstos ou similares 

Cidade Noites STANDARD SUPERIOR DELUXE 

Jakarta 1 Ibis Tamarin (standard) Alila Hotel (deluxe) Pullman Hotel (superior) 

Yogyakarta 2 Puri Artha (superior) Santika (deluxe) Melia Purosani (deluxe) 

Bali 3 Bali Rani (superior) Grand Mirage (superior) Nusa Dua Beach Hotel (deluxe) 

Lovina 1 Aneka Lovina (superior) Puri Bagus (superior) Puri Bagus (deluxe ocean) 

Candidasa 1 Rama Hotel (superior) Rama Hotel (deluxe) Alila Manggis (superior) 

Ubud 2 Cendana Hotel (superior) Cendana Hotel (deluxe) Alila Ubud (superior) 

 

PARTE TERRESTRE + AÉREOS INTERNOS 

Preços por pessoa em USD (Dólares Americanos) | Mínimo de 2 participantes 

Saídas diárias Apartamento STANDARD SUPERIOR LUXO 

01 de Novembro de 2017  
a 31 de Março de 2018 

Apartamento 
duplo 

 
Suplemento 

Single 

2.250,00 
 

660,00 

2.550,00 
 

1.020,00 

2.990,00 
 

1.430,00 

01 de Abril a 
31 de Outubro de 2018 

Apartamento 
duplo 

 
Suplemento 

Single 

2.280,00 
 

630,00 

2.565,00 
 

990,00 

3.005,00 
 

1.395,00 



 

  

 
Informações Gerais: 

Reservas e pagamento terrestre (FIT): 
* Para reservas, é necessário 10% de sinal do valor total (ou máximo de USD300.00 por pessoa), cópia digitalizada dos 
passaportes válidos e condições gerais assinadas; 
* O saldo deve ser quitado até 48 horas após a confirmação.  
 
Formas de pagamento:  
- À vista em dinheiro ou depósito; 
- Ou parcelado com 30% de entrada + extras e taxas (em dinheiro ou depósito) e saldo em até 5 vezes sem juros nos cartões 
Visa ou Mastercard (valor mínimo total de venda de US$ 1.500.00 por cartão – para valores menores, consulte-nos).  
* Os valores são convertidos em reais ao nosso câmbio do dia do pagamento. 
* Caso o pacote inclua bilhetes aéreos internos ou trechos de trem, note que uma vez emitidos, os valores dos bilhetes não 
são reembolsáveis em caso de cancelamento. 
 

Nosso câmbio terrestre é atualizado diariamente em nosso site a partir das 11h30. Consulte-nos. 
 
 

Observações Importantes: 
- O passaporte deve ter validade mínima de 06 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil; 
- Verifique a necessidade de vistos exigidos para cada país antes de visitá-lo; 
- Verifique a necessidade de vacinas exigidas para cada país antes de visitá-lo; 
- Em caso de necessidade de apresentação de Certificado Internacional de Vacina Contra Febre Amarela, o mesmo deverá ser 
providenciado com, no mínimo, 11 dias antes do embarque; 
- Para crianças e adolescentes (0 a 17 anos) que forem viajar para outros países desacompanhados, na companhia de apenas 
um dos pais ou acompanhados de terceiros é obrigatório providenciar a autorização de viagem prévia; 
- Verifique as condições gerais de cobertura da assistência de viagem, caso esteja incluído no pacote. 

** Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e os 
lugares estão sujeitos a disponibilidade no momento da reserva. ** 

 
 

Para Saber Mais Informações, Consulte-nos. 

Rodrigo ou Cecília  

(11)3805-1930 / (11)5585-1485 

Rodrigo@watanabetur.com.br ou 

Cecilia@watanabetur.com.br 

Rua Vergueiro, 2253 – Sala 1013 – Vila Mariana – SP 

 

mailto:Rodrigo@watanabetur.com.br
mailto:Cecilia@watanabetur.com.br

