
“Ladakh” El desconegut Tibet 
indi - Índia 

EL NOSTRE PREU INCLOU 
•Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia QATAR AIRWAYS: 
BARCELONA – DOHA – AMRITSAR i 
NOVA DELHI – DOHA – BARCELONA. 
•Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia AIR INDIA: LEH – NOVA 
DELHI. Equipatge permès a facturació 
15 quilos, l’excés d’equipatge suposa 
un cost de 7€ per quilo a pagar a 
l’aeroport.  
•Taxes d’aeroport (a confirmar el dia 
d’emissió del bitllet). 
•Trasllats privats aeroport – hotel – 
aeroport. 
•Estada d’una nit a l’HOTEL HORIZON 
MANOR o similar de Doha. 
•Estada de dues nits a l’HOTEL HYATT 
REGENCY d’Amritsar. 
•Estada de dues nits a l’HOTEL 
FORTUNE PARK MOKSHA de 
Dharamshala. 
•Estada de dues nits al RIVER 
COUNTRY RESORT o similar de 
Manali. 
•Estada d’una nit al campament 
ADVENTURE CAMPS de Sarchu o al 
PADMA CAMP de Jispa. 
•Estada de tres nits a l’HOTEL GRAND 
DRAGON de Leh. 
•Estada d’una nit al ULE ETHNIC 
RESORT de Uleytokpo. 
•Estada d’un day use a l’HOTEL 
HOLIDAY INN AEROCITY de Nova 
Delhi.  
•Àpats: 12 esmorzars, 9 dinars i 9 
sopars. 
•Autocar privat a Amritsar i cotxes 
Toyota Innova o Xylo sense aire 
condicionat a la resta del Ladakh 
(capacitat 3 o 4 persones per cotxe). 
•Visites i entrades segons itinerari. 
•Taxa mediambiental i permís de 
visita a Ladakh. 
•Guia local acompanyant de parla 
espanyola des del primer dia fins 
l’últim. 
•Guia-sherpa local de la zona de 
Ladakh, Dharamsala i Manali de parla 
anglesa. 
•Guia acompanyant de la nostra 
agència de viatges amb un mínim de 
20 persones.      
•Els dies de rutes llargues  
disposaran de tovalloles fresques, 
fruita, sucs i un litre d’aigua per 
persona. 

 
 

Del 26  juliol al 8 agost de 2020. 

26 juliol BARCELONA – DOHA  
Vol directe amb destí Doha. Assistència 
i trasllat a l’HOTEL HORIZON MANOR 
(4*) o similar. Allotjament. 
 
27 juliol DOHA - AMRITSAR 
Esmorzar. Visita privada de la 
ciutat. A la tarda, trasllat a l’aeroport. 
Vol directe a Amritsar.  
 
28 juliol AMRITSAR 
Arribada, assistència i trasllat a l’HOTEL 
HYATT REGENCY (Luxe) o similar. 
Allotjament immediat. Esmorzar. Matí 
lliure. A la tarda, visita del Temple 
d’Or i Jalianwala Bagh. Al capvespre, 
assistència a la cerimònia religiosa 
del Llibre Sagrat al Temple d’Or. 
Allotjament. 
 
29 juliol AMRITSAR – DHARAMSALA 
Esmorzar. Sortida per carretera cap a 
Dharamsala, a la vall de Kangra via 
Pathankot (210 km/ 6 hores), on 
s’allotja  la llar del actual Dalai Lama i la 
seu del govern tibetà a l’exili. Arribada i 
acomodació al FORTUNE PARK MOKSHA 
(Primera). Dinar. Resta del dia lliure, 
recomanem explorar el Basar de 
Kotwali. Sopar i allotjament. 
 
30 juliol DHARAMSALA 
Esmorzar. Al matí, visita de la ciutat 
incloent el Temple Dalai Lama, el 
Temple Bhagsunag i l’església de San 
Joan. Dinar. A la tarda, continuació 
amb la visita al Institut Norbulingka, el 
Museu Estatal de Kangra, el Monestir 
Karmapa i la casa particular d’una 
família Gaddi (tribu local) per a 
conversar i prendre el té amb ells. 
Sopar i allotjament. 

#VALLESCLUB 

31 juliol DHARAMSALA – MANALI 
Esmorzar. Al matí, sortida cap a 
Manali per carretera, en ruta visita 
del Temple de Vaidyanath a 
Baijnath. Continuació cap a Manali 
travessant Mandi i la formosa vall de 
Kullu (240 km/ de 7 a 8 hores). 
Dinar. Arribada a Manali i 
acomodació al RIVER COUNTRY 
RESORT (Turista Superior) o similar. 
Temps lliure. Sopar i allotjament. 
 
1 agost MANALI – VASHISHT – 
NAGGAR - MANALI 
Esmorzar. Al matí, visita de la 
ciutat incloent el temple de 450 anys 
d’antiguitat dedicat a la deessa 
Hademba Devi i el Monestir Tibetà. 
Continuació cap a les afores de 
Manali fins el poble de Vashisht, 
conegut per les seves aigües termals 
sulfuroses i pel Temple. Dinar. 
Trasllat per carretera fins a Naggar 
(15 km/ 45 minuts) per visitar el 
castell de Naggar, el temple Gauri 
Shankar, el temple de Vishnu i la 
galeria d’art de Nicholas Roerich. 
Tornada a Manali. Sopar i 
allotjament. 
 
2 agost MANALI – SARCHU/JISPA 
Esmorzar. Al matí, sortida per 
carretera cap a Sarchu (180 km/ 6 a 
7 hores) o Jispa via Rohtang Pass i 
Kaylong (245 km/ 8 hores). Dinar en 
ruta. Arribada a Sarchu i acomodació 
al ADVENTURE CAMPS o arribada a 
Jispa i acomodació al PADMA CAMPS 
(ambdós campaments bàsics amb 
serveis bàsics). Sopar i allotjaments 
al campament. 

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble 4.300 € 
Supl. Individual     1.200 € 

VENDA ANTICIPADA     40 ANYS 

8 % dte. abans de 90 dies de la sortida 

5 % dte. abans de 60 dies de la sortida 



INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117       

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

“Ladakh” El desconegut Tibet 
indi - Índia 

•Tramitació visat d’entrada electrònic. 
•Documentació de viatge. 
•Assegurança assistència en viatge, 
cia. ARAG modalitat GV TOUR. 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
•Assegurança cancel·lació de 
viatge (cia. ARAG modalitat 
VACACIONAL A LA CARTA, preu 70 
€ per persona). 
•Begudes durant els àpats inclosos. 
•Taxes locals per fotografiar els 
monuments. 
•Propines guies i xofers. 
•Maleters a aeroports i hotels. 
•Serveis no especificats amb 
anterioritat.  

3 agost SRCHU/JISPA – LEH 
Esmorzar. Al matí, sortida per carretera 
cap a Leh (des de Sarchu son 250 km/ 6 
a 7 hores i des de Jispa 330 km/ 8 a 9 
hores). En ruta parada a Pang. Dinar 
pic nic. A la tarda, continuació cap a 
Leh. Arribada i acomodació a l’HOTEL 
GRAND DRAGON (Primera). Temps 
lliure. Sopar i allotjament a l’hotel. 
 
4 agost LEH 
Esmorzar. A primera hora, sortida per 
carretera cap el Monestir Thiksey (17 
km) per a presenciar la sessió matinal 
d’oració dels monjos. Continuació cap al 
Shey Village. Recorregut de dues hores 
que el portarà a través de les vistes més 
espectaculars de la ciutat. Visita del 
Palau, les cases del Gompa, el poble de 
Stok, el Palau de Stok i la casa Ladkhi. 
Dinar pic nic. A la tarda, sortida cap a 
Hemis per a visitar un dels monestirs 
més impressionants i rics del Ladakh. 
Sopar i allotjament. 
 
5 agost LEH – ULEYTOKPO 
Esmorzar. Sortida per carretera cap a 
Uleytokpo (75 km/ 3 hores). En ruta 
visita del Monestir Spituk, el turó 
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Magnetic, la confluència de Zanskar i el 
riu Indo i el Monestir Likir. Continuació 
fins a Uleytokpo, amb una visita al 
Monestir Alchi de 1000 anys d’antiguitat. 
Dinar. Arribada Uleytokpo i trasllat al 
ULE ETHNIC RESORT (Turista). Temps 
lliure. Sopar i allotjament. 
 
6 agost ULEYTOKPO – LAMAYRU - 
LEH    
Esmorzar. Al matí, excursió al monestir 
de Lamayuru (50 km/ 1 ½ hora). 
Continuació fins a Leh (120 km/ 5 
hores). En ruta, visita del convent de 
Chulichan i el monestir de Ridzong. 
Dinar pic nic. Arribada a Leh i 
acomodació a l’HOTEL GRAND DRAGON 
(Primera). Sopar i allotjament. 
 
7 agost. LEH – NOVA DELHI 
Esmorzar. Vol regular a Nova Delhi. 
Assistència i trasllat a l’HOTEL HOLIDAY 
INN AEROCITY (Primera Superior). A 
última hora de la nit, trasllat a 
l’aeroport. 
 
8 agost NOVA DELHI – DOHA – 
BARCELONA 
Vol directe amb destí Barcelona. 

NOTA: Pressupost calculat amb data 
15 d’octubre per un mínim de 20 
persones i pendent de confirmar en 
ferm. Qualsevol alteració en el canvi 
de divisa, tarifa aèria, data de 
sortida, nombre de participants o 
serveis terrestres implicaria una 
variació en el preu final.  

TRAMITACIO VISAT ELECTRÒNIC 
ONLINE 
Per la tramitació es necessària la 
següent informació: 
•Fotocopia del passaport. 
•Una fotografia mida carnet amb el 
fondo blanc. 
•Nom complert del pare i la mare i 
lloc de naixement de tots dos. 
•Professió actual, nom i direcció de 
l’empresa. Si esta jubilat última 
professió i nom i direcció de la última 
empresa on va treballar. 
•Països visitats durant els últims deu 
anys. 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD-000228 


