
 

 

 Departamento de Produto Ásia, África, Oceania e Oriente Médio – CVC Brasil  

Proposta  
INDONÉSIA 

 
São Paulo, 15 de Abril de 2014.  
 
Agradecemos a escolha pela CVC Brasil como sua companhia de viagens. 
Oferecemos os melhores pacotes turísticos com qualidade, segurança e comodidade, contando com a 
experiência de mais de 40 anos adquirida pela maior operadora da América Latina. 
Abaixo, segue o orçamento solicitado:  
 
 
Informações 
Grupo de 25 passageiros com destino a INDONÉSIA conforme opções de período abaixo. 
 
 
Validade: de 16 de setembro à 31 de outubro de 2014 
 
Dia 01:  CHEGADA EM JOGJAKARTA  

 
Traslado para o hotel Manohara Borobudur . 

 
Restante do dia livre. 

 

Pernoite no hotel em apto tipo standard – duplo twin. 

 

Dia 02: BOROBUDUR /CANDI MENDUT /CANDI PAWON  

 
Café da manhã no hotel. 

 

Yoga das 8:00hs às 9:30hs na sala Meditation Lalitavistara (localizada no hotel) 

 

Passeio de 05 horas: 

Passeio para uma das grandes maravilhas do mundo, o 
poderoso Templo Borobudur. Borobudur é o maior 
monumento budista do mundo. Situa-se na parte central da 
ilha de Java, aproximadamente a 40 km ao noroeste da 
cidade de Yogyakarta. Foi construído no século VIII, 
originalmente como um templo hindu e posteriormente 
como uma estupa budista. Foi abandonado e coberto pela 
selva até a sua redescoberta em 1814 por colonos ingleses. 
Também visitaremos o Candi Mendut, que abriga uma 
estátua de 3 metros do Buddha, e o templo Candi Pawon. 

 
Retorno ao hotel e restante do dia livre. 
 
Pernoite no hotel Manohara Borobudur em apto tipo standard – duplo twin. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Budismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Java_(ilha)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Yogyakarta
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_VIII
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hindu%C3%ADsmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Stupa
http://pt.wikipedia.org/wiki/1814
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ingleses
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Dia 03:  JOGJAKARTA /BALI 
 

Café da manhã no hotel. 

 

Yoga das 8:00hs às 9:30hs na sala Meditation Lalitavistara (localizada no hotel) 

 

Check-out do hotel e traslado p/ o aeroporto, para Embarque no vôo doméstico com destino a Denpasar (Bali). 

 

Vôo JOGJAKARTA/DENPASAR 

Garuda GA 252 JOG DPS 16h15 18h35 

USD: 250/passageiro – excluindo taxas 

Chegada em Bali e encontro com o guia local. 

  

Traslado para o hotel em Ubud Alila Ubud. 

 
Pernoite no hotel em apto tipo superior – duplo twin. 

 

Dia 04: UBUD 

 

Café da manhã no hotel. 

 

Yoga das 8:00hs às 9:30hs no Sculpture Garden I (localizada no hotel) 

 

Saída às 15:30hs. Essa aventura começará no Vale do Rio Tjampuhan e continuará até o vilarejo de Bangkiang 
Sidem. Veremos as atividades de fazendeiros locais e bonitos campos de arroz. Visitaremos o templo Pucak 
Payogan, na vila Payogan, e seguiremos para as vilas Lungsiakan e Sanggingan e paramos na ponte Tjampuhan. 
Nesse passeio, veremos uma vegetação abundante e uma linda vista panorâmica do vale Tjampuhan. Retorno ao 
hotel. 
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Yoga das 18:30 às 19:30hs no Gallery, (localizada no hotel) 

 

Pernoite no hotel Alila Ubud em apto tipo superior – duplo twin. 

 

Dia 05: UBUD 

 

Café da manhã no hotel. 

 

Yoga das 8:00hs às 9:30hs no Sculpture Garden I (localizada no hotel) 

 

Passeio de meio dia, saindo do hotel às 12hs. Esse é um dos passeios mais clássicos de 
Bali. A primeira parada será a Floresta Sagrada de Sangeh, habitada por várias tribos e 
macacos que guardam o templo dos espíritos malvados. Continuamos para o Royal 
Temple of Mengwi, o famoso Taman Ayun, localizado entre jardins, em um ambiente 
relaxante. 
 
Finalmente, chegamos à costa para admirar o famoso templo “Tanah Lot”, para uma 
vista espetacular do por do sol. Tanah Lot foi construído pelos locais, em memória do 
brama sait Nirartham, que dizem que conversou com Deus durante uma noite inteira no 
local onde o templo se encontra. Retorno ao hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoga das 18:30 às 19:30hs no Gallery, (localizada no hotel) 

 

Pernoite no hotel Alila Ubud em apto tipo superior – duplo twin. 

 

Dia 06: UBUD 

 

Café da manhã no hotel. 

 

Yoga das 8:00hs às 9:30hs no Sculpture Garden I (localizada no hotel) 

 

Passeio de meio dia de bicicleta. Saída do hotel às 10:30hs. Almoço incluído (sem bebidas). 

   
 

Retorno ao hotel. 
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Yoga das 18:30 às 19:30hs no Gallery, (localizada no hotel) 

 

Pernoite no hotel Alila Ubud em apto tipo superior – duplo twin. 

 
Dia 07: UBUD 

 

Café da manhã no hotel. 

 

Yoga das 8:00hs às 9:30hs no Sculpture Garden I (localizada no hotel) 

 

Dia livre para aproveitar Ubud: boutiques, cafés, restaurantes e galerias de arte. 

   
 

Yoga das 18:30 às 19:30hs no Gallery, (localizada no hotel) 

 

Pernoite no hotel Alila Ubud em apto tipo superior – duplo twin. 

 
 
Dia 08: UBUD/CANDIDASA 

 

Café da manhã no hotel. 

 

Yoga das 8:00hs às 9:30hs no Sculpture Garden I (localizada no hotel) 

 

Check-out do hotel Alila Ubud. Traslado para o Alila Manggis, em Candidasa 

 
Restante do dia livre. 

 

Yoga das 18:30 às 19:30hs no Alila Living (localizada no hotel). 

 

Pernoite no hotel Alila Manggis em apto tipo superior – duplo twin. 
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Dia 09: CANDIDASA 
 
Café da manhã no hotel. 

 

 Yoga das 8:00hs às 9:30hs no Coconut Grove grass (localizada no hotel). 

 
 

PASSEIO DE DIA INTEIRO – LESTE DE BALI 

Depois de uma parada opcional em uma joalheria de prata, nós prosseguimos para a vila Tirta Gangga, para visitar 

o Palácio da Água (Water Palace). Continuamos a viagem pelo passado observando os típicos pescadores locais e a 

produção de sal na antiga vila de Tenganan, situada aos pés do majestoso Monte Agung. Essa vila é a cada dos 

“Bali Aga”, uma tribo original balinesa que é conhecida pelas tradições hereditárias, cujos segredos são 

misteriosamente super bem guardados atrás das paredes da vila por centenas de anos. Aproveite o seu almoço em 

frente à praia (incluído – sem bebidas), no restaurante “Lotus Seaview”. Na parte da tarde, continuaremos pela 

estrada panorâmica observando as águas azuis do oceano e retornando ao hotel em rodovias que passam através 

das plantações de arroz nas encostas do Monte Agung. 

 

 
 

Pernoite no hotel Alila Manggis em apto tipo superior – duplo twin. 

 
Dia 10: CANDIDASA 

 

Café da manhã no hotel. 
 

 

Yoga das 8:00hs às 9:30hs no Coconut Grove grass (localizada no hotel). 

 
 

Passeio de dia inteiro - BESAKIH BALI MOTHER TEMPLE 

Passeio de dia inteiro na região de tirar o fôlego do Mount Gunung Agung. No caminho, visitaremos a tradicional 

vila balinesa de Penglipuran, posicionada à 700m de altitude, e depois seguir para Besakih, o maior e mais 

importante templo de Bali. O templo foi construído no séc. XI a 1000m de altitude, nas encostas do monte Agung, 

o vulcão sagrado de Bali. Almoço em restaurante local (incluído – sem bebidas) com linda vista das montanhas de 

Bukit Jambul. Depois do almoço, seguiremos para a visita do inacreditável teto pintado do antigo palácio da justiça 

de Klungkung – o “Kerta Gosa”. 
 

   
 

Pernoite no hotel Alila Manggis em apto tipo superior – duplo twin. 

 
 



 

 

 Departamento de Produto Ásia, África, Oceania e Oriente Médio – CVC Brasil  

Dia 11: CANDIDASA 

 

Café da manhã no hotel. 
 

 

Yoga das 8:00hs às 9:30hs no Coconut Grove grass (localizada no hotel). 

 
 

Dia livre  

 

Pernoite no hotel Alila Manggis em apto tipo superior – duplo twin. 

 
Dia 12: CANDIDASA 

 

Café da manhã no hotel. 
 

 

Yoga das 8:00hs às 9:30hs no Coconut Grove grass (localizada no hotel). 

 
 

Check out e em horário combinado traslado ao aeroporto para embarque no vôo de retorno ao Brasil. 

 

USD1868 por passageiro, em apto duplo 
Suplemento single: USD 1328 por passageiro 

 

Inclusões:  

- 11 noites de hospedagem com café da manhã, 

- passeios e serviços conforme itinerário dia a dia, 

- refeições conforme roteiro dia a dia, 

- roteiro privativo para o grupo, com motorista e guia local falando inglês. 

 
Validade da Proposta 

Proposta válida até 22/abril – 3ª feira. 

Nenhuma reserva foi solicitada, portanto a confirmação dos serviços mencionados será feita mediante 

disponibilidade do fornecedor; 

A proposta será garantida mediante confirmação por escrito até a data de validade; 

 

Forma de Pagamento 

Os valores propostos estão contemplados em dólar americano (USD); 

Pagamento através de cadastro na CVC com financiamento em até 10 vezes; 

 

 


