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SINGAPURA, MALÁSIA E INDONÉSIA
COM JOÃO PAULO OLIVEIRA E COSTA

12 A 28 JANEIRO 2020

Há 500 anos zarpou de Espanha uma expedição financiada pela coroa castelhana 
e comandada pelo português Fernão de Magalhães. A missão desta armada era 

descobrir uma rota pelo Ocidente que permitisse o acesso às ilhas Molucas navegando 
pela área do planeta que estava reservada a Castela pelo Tratado de Tordesilhas. O que 

estava em jogo era a rivalidade luso-castelhana pelo controlo do comércio asiático e as 
aspirações de Castela punham em causa o status quo que os Portugueses iam estabelecendo 

nas águas da Ásia do Sueste.

Magalhães conhecia bem essa zona do Globo pois acompanhou Diogo Lopes de Sequeira na 
primeira visita de uma armada portuguesa a Malaca, em 1509, e participou dois anos depois 

na conquista da cidade sob as ordens de Afonso de Albuquerque. Enquanto aí esteve viu os 
navios vindos das Molucas e de tantas outras desvairadas partes.

Esta viagem irá percorrer esses espaços dos Portugueses no Sueste Asiático: Malaca, que 
Magalhães conheceu, as Molucas, que Albuquerque agregou para o Estado da Índia e que 
Magalhães tentou alcançar para a coroa castelhana e outras ilhas de produções raras, que 
foram sendo integradas no jogo de interesses lusos ao longo de décadas, e que hoje integram a 
Indonésia.

João Paulo Oliveira e Costa
Historiador



PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento permanente do conferencista João 
Paulo Oliveira e Costa durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para percurso 
Lisboa / Dubai / Singapura e Denpasar / Dubai / Lisboa, 
em voos regulares Emirates com direito a 1 peça de 
bagagem até 30 kg;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
montante de 407,73€ (a reconfirmar e atualizar na altura 
da emissão da documentação);
• Voos domésticos Kuala Lumpur/Jacarta, Jacarta/
Ternate, Ternate/Ambon, Ambon/Ujung Pandang, Ujung 
Pandang/Maumere, Ende/Denpasar;
• 14 noites de alojamento nos hoteis mencionados ou 
similares;
• Refeições de acordo com o presente programa;
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário com guias 
locais em portugues ou espanhol;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Radioguias;
• Acompanhamento Tryvel;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;
• Bebidas às refeições;
• Despesas de caráter particular designados como extras.

NOTA: A presente cotação está sujeita a reconfirmação 
mediante as disponibilidades de voo e hotéis à data da 
vossa reserva. Os valores acima apresentados poderão 
sofrer eventuais alterações em caso de significativas 
oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/
ou eventuais novas taxas, tendo em conta a conjuntura 
internacional até ao momento da viagem.

12 A 28 JANEIRO 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

7 600€

900€

10º DIA – TERNATE / TIDORE / TERNATE
Pequeno almoço no hotel e saída para o cais. Partida em barco para Tidore e 
visita ao Forte Tohula e o Palácio do Sultão. Segue-se o Forte Torre com Monte 
Kiematubu. Almoço. De tarde partida para Gurabunga, vila situada a 1100m 
acima do nível do mar, onde visitaremos uma casa da etnia Sowohi. No regresso 
ao porto, paragem no local onde Juan Sebastian Elcano esteve em Tidore. 
Regresso a Ternate de barco. Jantar e alojamento.

11º DIA – TERNATE / AMBON
Pequeno almoço e últimos visita em Ternate, incluindo o mercado local e o 
Palácio do Sultão. Transfer para o aeroporto e partida em voo de carreira regular 
para Ambon. Chegada a Ambon e visita da parte norte da Ilha, incluindo o Forte 
Amsterdão. Almoço. De tarde, visita ao Museu Siwalima. Finalizamos no Hotel 
The Natsepa 4**** ou similar. Jantar e alojamento.

12º DIA – AMBON / UJUNG PANDANG
Após o pequeno almoço, continuação da visita de Ambon, com destaque para 
a Catedral, Biblioteca e Museu Cultural. Almoço. Visita às praias Lianjang e 
Natsepa, com paragem na aldeia Waai. Transfer para o aeroporto e partida em 
voo de carreira regular para Ujung Padang. Chegada e breve visita panorâmica a 
caminho do hotel. Check-in no Hotel Aston 4**** ou similar. Jantar e alojamento.

13º DIA – UJUNG PANDANG / ILHA FLORES (MAUMERE)
Transfer para o aeroporto, partida em voo de carreira regular para Maumere. 
Chegada e check-in no Hotel Sea World Club 3*** ou similar. Pequeno almoço, 
visita de aldeia local onde podemos observar a técnica Ikat (tingimento tecidos). 
Almoço. De tarde, continuação das visitas. Jantar e alojamento.

14º DIA – ILHA FLORES (MAUMERE E MONI)
Pequeno almoço e visita ao mercado de Maumere. Segue-se o Museu Blewut. 
Continuação da viagem para Sikka, onde se encontra a mais antiga Igreja Católica 
da região. Almoço na comunidade Sikka. Partida para Moni, com paragem na 
praia Koka, a única de areia branca nesta costa. Chegada a Moni e check-in no 
Kelimutu Cr Eco Lodge ou similar. Jantar e alojamento.

15º DIA – ILHA FLORES ( KELIMUTU E ENDE)
Após o pequeno almoço, saída para visita o Parque Nacional Kelimutu. Breve 
caminhada no parque (1,7 Km) para admirar três lagos de cores distintas. 
Continuação para visita à aldeia típica Wologai, com as suas casas de arquitetura 
tradicional. Almoço e partida para Ende. Subida a Nuabosi de onde se tem uma 
vista deslumbrante sobre Ende e os seus vulcões. Check-in no Hotel Grand 
Wisata 3*** ou similar. Jantar especial de despedida e alojamento.

16º DIA – ILHA FLORES (ENDE) / BALI
Pequeno almoço no hotel. Em hora a informar, transfer para o aeroporto, 
formalidades de embarque e partida em voo para Denpasar (Bali). Chegada a 
Bali, formalidades de desembarque e check-in para o Dubai.

17º DIA – BALI / DUBAI / LISBOA
00h05 – Partida em voo Emirates (EK 399) para Dubai. Noite a bordo.
05h25 – Chegada ao Dubai e formalidades de transbordo.
07h25 – Partida em voo Emirates (EK 191) rumo a Lisboa.
12h00 – Chegada prevista a Lisboa.

FIM DA VIAGEM

1º DIA – LISBOA / DUBAI
11h00 – Encontro dos participantes no Terminal 1 do Aeroporto de Lisboa.
13h35 – Partida em voo Emirates (EK 192) para o Dubai.

2º DIA – DUBAI / SINGAPURA
Chegada ao Dubai. Formalidades de transbordo.
Partida em voo Emirates (EK 354) para Singapura com noite a bordo
Chegada a Singapura e formalidades de desembarque.
Transfer para o Hotel Grand Copthorne Waterfront 5***** ou similar. Tempo livre 
para descanso. Jantar buffet no hotel. Alojamento.

3º DIA – SINGAPURA
Pequeno almoço no hotel. Visita de dia inteiro a Singapura. Civic District, 
passando pelo Padang, Cricket Club, Parlamento, Tribunal Supremo e a Câmara 
Municipal. Destaque, ainda, para a passagem pela Little India, um dos locais 
mais coloridos e interessantes da cidade. Almoço num restaurante da cidade. 
Continuação da visita com passeio de “bumboat” pelo Rio de Singapura, uma 
oportunidade para desfrutar de uma visão única da cidade, com o seu contraste 
entre os seus edifícios históricos e modernos arranha-céus. Em hora a indicar, 
saída para jantar em restaurante. Alojamento.

4º DIA – SINGAPURA / MALACA (MALÁSIA)
Depois do pequeno almoço, partida para Malaca. Formalidades de fronteira. 
Almoço. Chegada a Malaca. Check-in no Hotel Ramada Plaza 5***** ou similar. 
Jantar em restaurante. Alojamento.

5º DIA – MALACA
Pequeno almoço no hotel. Visita de dia inteiro a Malaca: Porta de Santiago, 
Fortaleza Portuguesa, Igreja de São Pedro. Almoço num restaurante local. De 
tarde visitamos o Poço do Sultão e o Bairro Português incluindo a Igreja de 
Cristo. Em hora a indicar saída para jantar em restaurante. Alojamento.

6º DIA – MALACA / KUALA LUMPUR / JACARTA (INDONÉSIA)
Pequeno almoço no hotel e check out. Partida para o Aeroporto de Kuala Lumpur. 
Formalidades de embarque e partida em voo regular para Jacarta. Chegada e 
transfer para o hotel, passando pela zona antiga “Batavia”. Check-in no Hotel 
Mandarin Oriental 5***** ou similar. Jantar no hotel e alojamento.

7º DIA – JACARTA
Pequeno almoço no hotel e visita de dia inteiro a Jacarta, incluindo o Museu 
Nacional, o Mona, Taman Mini Park, teleférico e o Teatro Imax. Almoço num 
restaurante da capital da Indonésia. Regresso ao hotel com tempo para descanso 
e jantar no hotel. Em hora a indicar transporte para o aeroporto de Jacarta.

8º DIA – JACARTA / TERNATE (ILHAS MOLUCAS)
Formalidades de embarque e partida em voo regular para Ternate. Noite a bordo. 
Chegada de manhã a Ternate e pequeno almoço. Saída para inicio da visita à 
ilha, onde no sopé do Mt.Gamalama se encontra a maior árvore de cravinho do 
mundo. Check-in no Hotel Grand Dafam 4**** ou similar. Jantar e alojamento.

9º DIA – TERNATE
Pequeno almoço. Continuação das visitas, incluindo o Forte Toluko, o Forte 
Nossa Senhora do Rosário e o Forte Kote, com belas vistas sobre Tindore. 
Almoço durante as visitas. Jantar e alojamento no hotel.


