
Indonèsia. 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia Singapur Airlines: 
BARCELONA – SINGAPUR – 
YOGYAKARTA – DENPASAR – 
SINGAPUR – BARCELONA. 

Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia regular: SURABAYA – 
UJUNG PANDANG – DENPASAR.   

Estada de tres nits a l’HOTEL PHOENIX 
o similar de Yogyakarta. 

Estada d’una nit a l’HOTEL COTTAGE o 
similar de Bromo. 

Estada d’una nit a l’HOTEL ASTON 
MAKASAR o similar de Ujung Pandang. 

Estada de tres nits a l’HOTEL 
HERITAGE o similar de Toraja. 

Estada de quatre nits a l’HOTEL MAYA 
o similar de Ubud. 

Estada de dues nits a l’HOTEL MELIÀ o 
similar de Nusa Dua/Jimbaran/Kuta.  

Pensió Completa. 

Dinars en Restaurant. 

A Gili Terawangan tots els àpats 

(esmorzar, dinar, i sopar) estan 
previstes dins de l'Hotel. 

1 Sopar Mariscada a la platja de 

Jimbaran. 

Circuit amb guia i transport en privat. 

1 Visita al temple de Uluwatu + Dansa 

Kecak i dansa del foc. 

A Yogyakarta 2 Sopar a l'Hotel + 2 

Sopar a Restaurant Local + 3  

Totes les visites especificades en 

l'itinerari. 

Guia local de parla hispana a 

Yogyakarta i Bali. 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

Propines guia i xofer. 

Serveis privats tals com bugaderia, 

telèfon, mini bar,... 

Serveis no especificats amb 

anterioritat. 

Del 15 al 31 d’octubre 2018. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA GC-143 

15 oct. BARCELONA – YOGYAKARTA 

Vol de Singapur Airlines SQ 387 a les 12:05h 
amb destinació Singapur. Arribada a les 
07:00h i connexió cap a Yogyakarta en el vol 
SQ 5152 a les 08:20h. Nit a bord.  

 

16 oct. YOGYAKARTA  
Arribada a Yogyakarta, assistència i trasllat a 
l'hotel. Allotjament. 

 

17 oct. YOGYAKARTA 
Esmorzar. Visita al temple de Borobudur i 
els temples de Prambanan. Dinar. Tornada a 
l'hotel i allotjament. 

 

18 oct. YOGYAKARTA  
Esmorzar. Visita del palau del sultà, el 
castell d'aigua, el mercat d'aus i Kotagede. 
Dinar. Retorn a l’hotel. Allotjament i sopar. 

 

19 oct. YOGYAKARTA – BROMO  
Esmorzar. Trasllat a l'estació TUGU per 
agafar el tren de les 6:15h amb destinació a 
Mojokerto a Executive Class. Dinar. Arribada 
i trasllat per carretera cap a Bromo. 
Allotjament i sopar. 
 

20 oct. BROMO/EST DE JAVA – 
SURABAYA – UJUNG PANDANG 
De matinada, sortida  fins al peu del volcà de 
la muntanya Bromo. Ascens combinat fins al 
mateix cràter del volcà. Retorn a l'hotel i 
esmorzar. Sortida cap a l'aeroport de 
Surabaya per prendre el vol amb destinació a 
Ujung Pandang (Cèlebes). Arribada a 
l'aeroport de Hasanuddin Ujung Pandang, 
assistència i trasllat a l'hotel. Allotjament i 
sopar. 

 

21 oct. UJUNG PANDANG – RANTEPAO 
(TORAJA) 
Visitarem la fortalesa Rotterdam. Seguirem 
cap al port tradicional de Paotere. 
Continuarem fins Tana Toraja. Pararem per 
dinar a Pare Pare així com a Puncak 
Lakawan. Arribada a Rantepao (Tanah 
Toraja) al vespre. Sopar i allotjament. 

 

22 oct. TANAH TORAJA 
Dia complet de visita al país Toraja. Es 
visitaran les localitats de Lemo, Suaya i 
Sanggala. Dinar. Seguim visitant Londa i 
Kete Kesu. Sopar i allotjament. 

 

23 oct. TANAH TORAJA 
Continuem la visita amb poblacions com 
Batutumonga i Palawa. Després de dinar 
coneixerem Bori i Marante. Sopar i 
allotjament. 

 

 

24 oct. TORAJA – UJUNG PANDANG - 
UBUD 
Retorn a Ujung Pandang (8h aprox). Dinar 
a Pare Pare. Arribada i trasllat a l'aeroport 
per agafar el vol amb destinació a Denpasar 
(Bali). Arribada i trasllat a Ubud. 
Allotjament i Sopar. 

 

25 oct. KINTAMANI 
Esmorzar. La nostra  primera parada serà 
Goa Gajah seguit de la visita a Sebatu. 
Continuarem fins Tegalalang, des d'on ens 
acostarem a Desa Penglipuran. Dinar. 
Continuarem cap a la regió de Kintamani. A 
la tarda visitarem el Poble Mas. Acabarem 
el dia al centre d'Ubud. Retorn a l'hotel. 
Sopar i allotjament. 

 

26 oct. TEMPLE MARE BESAKIH 
Sortida cap a Besakih. En ruta gaudirem 
d'una representació de dansa Barong i Kris. 
Visitarem el Temple Mare de Besakih i 
baixarem per Bukit Jambul. Dinar. A la 
tarda visitarem Klungkung. Farem també 
una parada al poble Celuk. Retorn a l'hotel. 
Sopar i allotjament. 

 

27 oct. UBUD – BEDUGUL Y TANAH LOT 
Sortida al matí cap a Tanah Lot. 
Coneixerem el temple real de Taman Ayun i 
veurem el Mercat públic Baturiti. 
Continuarem cap a la població de Bedugul. 
Dinar. Posteriorment, seguirem fins Ales 
Kedaton per acabar el dia al temple de 
Tanah Lot. Retorn a l'hotel, sopar i 
allotjament. 

 

28 oct. UBUD – HOTEL DE PLATJA 
A l'hora indicada, trasllat de l'hotel d'Ubud 
cap a l'hotel de Platja. Dinar. Sopar i 
allotjament a Nusa Dua / Jimbaran / Kuta. 

 

29 oct. BALI 
Matí lliure. Dinar. Visita al Temple de 
Uluwatu. Gaudirem d'una representació de 
Dansa Kecak i dansa del foc. Acabarem 
amb un sopar a la platja de Jimbaran. 
Allotjament en Nusa Dua / Jimbaran / Kuta. 

 

30 oct.  BALI – SINGAPUR 
Esmorzar. Matí lliure. Dinar. A l'hora 
convinguda, trasllat a l'aeroport per agafar 
el vol de tornada SQ 947 a les 20:05h en 
destinació Singapur. Arribada a les 20:40h i 
connexió en el vol SQ 388 a les 23:45h. 

 

31 oct. SINGAPUR – BARCELONA  
Arribada a la Ciutat Comtal a les 06:30h. 

PREU PER PERSONA DES DE 
 

Habitació doble    4.790 € 
Supl. Individual        1.200 € 

NOTA: Pressupost calculat per un 
mínim de 15 persones. Qualsevol 
alteració en la tarifa aèria, data de 
sortida, nombre de participants o 
serveis terrestres implicaria una 
variació en el preu final.  


