Indonesia: El Bosque Encantado IO 2 Mag
Entre la exuberant vegetació dels boscos d’Indonèsia queden vestigis
de la evolució, meravelles biològiques que troben aquí el seu refugi.
Bali – Nusa Dewata IO 2 Bal
Bali, la illa entre Oceania i el Sud-est Asiàtic, sempre ha sigut el lloc
ideal per visitar. ”Nusa Dewata”, o la Illa dels Déus, es un paradís a la
Terra. Refinada de totes les maneres,Bali ofereix els plaers de les
platges tropicals, escenaris preciosos, arrossars en terrasses, llacs,
muntanyes i volcans.
Indonesia: Travel and Experience the world IO 2 Ind
Unes 13000 illes maragdes flotants conformen l'arxipèlag d'Indonèsia, que s'estén 3.000 milles des d'Àsia fins al
Pacífic. Amb una població de 175 milions de persones és el país amb la comunitat musulmana més gran del món i un
dels més culturalment diversos.
How to Explore Jakarta by bus http://bit.ly/1Tt2JdP
Curt documental/videoblog on s’indiquen varies maneres de visitar la capital indonèsia en autobús.
Nom oficial: República d’Indonèsia
Superfície: 2.027.087 Km2
Població: 252 milions
d’habitants
Prefix telefònic: +62
Capital: Jakarta
Ciutat més poblada: Jakarta
Moneda: Rupia indonèsia
Idioma: Indonesi
Forma de govern: República
presidencialista
President: Joko Widodo
Domini internet: .id
Festa Nacional: 1 de maig
Religió: Majoritàriament l’Islam (aprox un 87´18 % de la
població)
Sentit circulació: Esquerra
Hus horari: UTC+7
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Españoles en el mundo: Isla de Java http://bit.ly/1Y5gdR2
Documental sobre la illa de Java, una de les 17.000 illes que formen Indonèsia i on s’ubica la capital del país, Jakarta.
Una ciutat estressant i moderna amb més de 10.000.000 d’habitants.
Ada Apa Dengan Cinta? IO (Soe) Ada
Cinta és una adolescent popular amb un estil de vida còmode. Envoltat per un grup d'amics fidels, i té uns pares que
li donen amor i suport. La història comença amb la Cinta i els seus quatre millors amics plorant per la seva amiga
Alya, víctima de violència domèstica per par del seu pare.
Merantau Warrior IO (Eva) Mer
Yuda marxa del seu poble natal per començar el seu “Merantau”, una llarga tradició indonèsia, mentre mira de ferse camí a la bulliciosa ciutat de Jakarta. Després d’una trobada accidental amb Astri, Yuda li salva la vida i la del seu
germà Adit.
Virgin: Ketika Keperawanan Dipertanyakan IO (Sap) Vir
Tres noies joves de Jakarta, amigues de l'escola secundària, s’embarquen en un viatge on els diners, el sexe, la
violència i l'alcohol sembla ser superior a crítiques dels seus propis somnis i desitjos.

“La única manera d’aprendre és preguntant” Proverbi indonesi

Guia del Buen Viajero: Indonesia IO (036) De
Completa guia de viatge d’Indonèsia en castellà.
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@LetsGonesia
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@OrangutanC

Altaïr: Al este de Java, donde cada isla es un mundo IO (036) Al
Revista de viatges de la coneguda editorial Altaïr on es pot trobar tot tipus
d’informació per la viatger que desitgi visitar les destinacions més importants
d’Indonèsia: Bali, Java, Lombok, Sumba, Flores i Lembata.
Pramoedya Ananta Toer – Tierra Humana IO N Toe
L'ambient multiètnic, la llengua com a element unificador d'un poble, la lluita
de la dona per sortir de la seva humiliació i el combat contra l'opressió
holandesa són alguns dels elements que s'assaonen una història plena de
sentiment, de personatges viscuts i de mestratge literària.
Marta Alonso. Siberut L’illa dels homes flors IO 572 Alo
Siberut és una petita illa a l’oest d’Indonèsia on habiten els “Mentawai”,
coneguts popularment com homes-flor pels ornaments amb què es guarneixen
el cos.
Catherine Basset. Músicas de Bali a Java IO 78 Bass
Anàlisi magistral i audaç d’una música que tant ha intrigat a musicòlegs i
compositors occidentals. Aquesta obra de referència és també un periple musical per Bali, Java i Sunda que va
desgranant les músiques i festes de les regions mencionades.
Indonesia: 500 Early Postcards IO 77 Hak
Quan Indonèsia era coneguda com les Indies Orientals Holandeses, les fotos en postals eren a vegades les primeres
imatges que els estrangers tenien de l’arxipèlag més gran del món. Un llibre que recull 500 postals diferents dividides
en les set regions del país en el moment: Sumatra, Java, Bali i Lesser Sundas, Borneo del Sud, Celebes, Nova Guinea i les
Moluques.
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http://bit.ly/1W4Rezl

http://marcandoelpolo.com/itinerario-viaje-bali-javasumatra-indonesia/
http://wearethepassengers.com/diarios-deviaje/diario-de-viaje-a-indonesia/
http://algoquerecordar.com/category/viajes/vuelta-almundo/indonesia/
http://www.hastaprontocatalina.com/category/paises/
asia/indonesia/
http://www.elrincondesele.com/cronicas-de-un-viajea-indonesia-introduccion-y-guia-practica/
Indonesia Travel Guide by Triposo
Guies de les ciutats de Jakarta,
Yogyakarta, Surabaya, Bali i
moltes
altres
destinacions,
completes i actualitzades. Per
Android i IOS.
Indonesia Travel App
Aquesta aplicació és perfecta per
planificar el seu viatge amb un pressupost limitat.
Compara amb la despesa del teu pressupost actual i fa
una llista detallada de les despeses previstes, pot
mantenir els teus diners sota control mentre gaudeix
del seu viatge. Per iOS.
Sindhen
L’aplicació “Sindhen” ofereix als seus usuaris
notificacions i avisos dels pròxims esdeveniments i
ofertes en més de 300 clubs, bars i restaurants a
Jakarta. Per a Android i iOS.

