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DIA 1 - YOGYAKARTA  
Chegada ao aeroporto de Yogyakarta e traslado 
para hotel. No caminho, visite o templo Prambanan, 
um complexo de templos hindus do nono século. 
Esta impressionante coleção de templos é dedicada 
ao “Trimurti” (semelhante à Santíssima Trindade 
do Cristianismo), também chamado de “Trindade 
Grandiosa” ou “Tríade Hindu”. Ela é composta por 
Brahma Criador, Vishnu, o Conservador e Shiva, o 
Destruidor. Check-in no hotel.

DIA 2 - YOGYAKARTA | BOROBUDUR   
Café da manhã no hotel e saída para visitar o incrível 
complexo do templo de Borobudur, um dos lugares 
mais impressionante da Ásia e o maior templo budista 
do mundo. Tempo para explorar essa construção 
incrível antes de ir para a aldeia de Candirejo, uma 
vila tranquila cercada por plantações e paisagem 
exuberante onde podemos aprender sobre plantar e 
colher entre outras atividades locais. A excursão desta 
manhã termina com uma aula de música tradicional 
indonésia que é praticado com um instrumento 
chamado “Gamelan”. Depois da aula de música, 
o almoço em restaurante local. Depois de comer, 
Regresso ao hotel em Yogyakarta.

DIA 3 - YOGYAKARTA | WONOTORO  
Depois de um café da manhã cedo, traslado a estação 
de trem para pegar o trem em direção a estação de 
trem Malang, uma importante interjeição da linha 
principal de trens Yogyakarta-Surabaya. Viajar de 
trem através de Java é uma ótima oportunidade de 
conhecer as pessoas do lugar e também a melhor 
maneira de apreciar as paisagens do Centro e Leste 
de Java. Uma vez chegado a Malang, continue de 
carro até Bromo. Chegada e check-in no hotel.

DIA 4 -  MONTE BROMO | BANYUWANGI 
Com uma cratera gigantesca e uma paisagem quase 
mística, Monte Bromo e seus arredores são de uma 
beleza incomparável. O amanhecer é o momento 
mais mágico para esta visita, embora isso implique 
um bom começo cedo, às 3 da manhã. Partida em 
jipe privado até Borda de cratera da montanha de 
Penanjakan a tempo para testemunhar o nascer do 

YOGYAKARTA | WONOTORO | BANYUNWAGI | BALI

sol do alto. Desde ali temos as melhores vistas, não só 
da montanha Bromo, como também do Monte Batok e 
Semeru. Depois de testemunhar (vamos esperar que o 
tempo permita) um nascer do sol espetacular, vamos 
voltar para o jipe para voltar às encostas do vulcão 
para atravessar “Laotian Pasir” o mar de areia, até 
chegar à base. Escalando cerca de 250 passos para a 
caldeira vale a pena, já que você será recompensado 
com vistas incríveis. Então retorno ao hotel para tomar 
café da manhã. Após a primeira refeição do dia 
seremos direcionados para Probolinggo para pegar 
o trem para Banyuwangi. A viagem passará por uma 
paisagem rural atraente por cerca de 4 ou 5 horas. 
Haverá uma parada para almoço e tempo para tirar 
fotos muito especiais ao longo do caminho. Chegada 
e traslado ao hotel.

DIA 5 -  VOLCAN IJEN | BALI 
Café da manhã no hotel. Partida para iniciar o 
trekking 90 minutos a pé ao lago que está na cratera 
do vulcão Ijen. As vistas são extraordinárias e será 
possível observar o maravilhoso lago de cor turquesa. 
Depois, uma viagem curta na balsa (45 minutos 
aproximadamente) através do Estreito de Bali até 
chegar ao porto de Gilimanuk, na ilha de Bali. Ao 
chegarmos à “ilha dos deuses”, continuação ao longo 
da costa norte para as fontes termais, naturalmente 
quentes devido a atividade vulcânica, em Banjar. 
Acredita-se que estas águas têm propriedades 
medicinais e benéficas para a pele, então as 
pessoas de toda a ilha vêm aqui para mergulhar nas 
piscinas. A última parada é Brahmavihara-Arama, 
o mosteiro do maior budista de Bali. Inaugurado 
em 1970 este mosteiro interessante é um lugar de 
meditação, biblioteca e jardins decorados para o qual 
normalmente eles chamam de “pequeno Borobudur”. 
Uma vez terminado esta visita seguimos em direção 
a Lovina onde você pode descansar no seu hotel em 
frente à praia.

DIA 6 -BALI  
Café da manhã no hotel e dia livre até o horário de 
traslado para o aeroporto.
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EXPLORANDO JAVA
5 NOITES

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa em USD com base em 2 passageiros em quarto 

compartilhado;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação e serviços sujeitos à disponibilidade.

SERVIÇOS INCLUÍDOS

• Acomodação com café da manhã nos hotéis previstos ou similares;

• Todas as transferências em serviço privado;

• Refeições de acordo com o itinerário (sem bebidas);

• Passeios em serviço privado com guias locais em espanhol.
 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Voos internacionais;

• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; Gorjetas; Seguro;

• Atividades opcionais.

CIDADE

YOGYAKARTA Phoneix Jogja

WONOTORO Plataran Bromo

BANYUWANGI I jen Resort

BALI The Lovina

A PARTIR DE USD 1.800

• Visite o incrível complexo de templos de Borobudur, 
um dos lugares mais impressionantes da Ásia e o maior 
templo budista do mundo;

• Trekking para o lago que está localizado na cratera 
vulcânica Ljen.

YOGYAKATA

WONOTORO

BANYUNWAGI

BALI

SAÍDAS: Diárias

ESTILO DE VIAGEM   | 

IMPERDÍVEL

Hotéis previstos (ou similares):
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