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Java, 

T

Indonèsia, un dels destins més diversos, extensos i fascinants del planeta, guarda secrets lluny de

encara verges, amb fauna extraordinària i grups humans amb tradicions ancestrals, com 

Bali, les illes més visitades del pais, ens mostren

temples ancestrals únics, els seus volcans actius 
 

Ruta suggerida                          

 

 

Itinerari suggerit 
 

 

 

 

Día 1 .- Arribada a Jakarta i city tour: Kota, barri colonial

Día 2 .-  Vol a Ujung Pandang (Makassar, Sulawesi

Dia 3.-  Visita de Makassar. Fem 8 hrs de ruta pels pobles

de Barru, Pare-Pare, Puncak Lakawan  i nit a Rantepao

Dia 4.-.Visita de la zona de Tana Toraja amb els seus

ritus ancestrals: Kete’Kesu amb les cases Tongkonan

funerària de Londa, les pedres megal.lítiques de 

Dia 5.- Retorn durant tot el dia amb dinar a Pare

Día 6 .- Vol a Yogjakarta. Visites: Kraton, Tama Sari, mercats

Dia 7.- Excursió als temples de Borobudur i Mendut

Dia 8.- Ruta cap a Mojokerto. De cami visita de

Dia 9.- Visita dels temples hindu de Trowulan i ruta cap als 

Dia 10.- Accès en 4X4 al Bromo. Seguim cap a 

Dia 11.- Retorn a Banyuwangi pel mati i descans a les platges. Opció de visitar el santuari de tortugues de 

Dia 12. -Trasllat a Ketapang i ferry a Gilimanuk

Dies 13, 14 i 15.- Explorem la singularitat de Bali, la seva cultura, temples, arrossals centeranis, volcans i llacs i també les seves platges.

Dia 16.- Trasllat a Denpasar i vol a Labuanbajo 

Dia 17.-  Dia lliure per a gaudir de les platges paradisíaques i activitats opcionals.

Dia 18.- Visita del PN de Komodo i els famosos 

properes per a observar tortugues i peixos tropicals. Seguim a l’

Dia 19.-  Trasllat a l’aeroport i vol a  Denpasar o Jakarta

 

 

Preus i condicions:  Des de 2

Inclou: Pensió completa a Sulawesi i Komodo,

anglesa a Komodo i de parla hispana a Sulawesi (segons disponibilitat),

local parla anglesa per al Blue Ijen, vol Jakarta

tots els trasllats en tots els destins, dossier de viatg
 

No inclou: vols internacionals (et busquem el mé

personals; assegurança de viatge opcional, guia local de parla hispana a Java

NOTA IMPORTANT: Ruta totalment flexible en dies 

www.ulissesviatges.com;  info@ulissesviatges.com Tel:  93 804 24 15

Java, Bali, Sulawesi, Flores, Komodo

Temples, volcans, cultures ancestrals i fauna

Indonèsia, un dels destins més diversos, extensos i fascinants del planeta, guarda secrets lluny de

encara verges, amb fauna extraordinària i grups humans amb tradicions ancestrals, com Sulawesi

ens mostren les seves impressionants metròpolis amb antics palaus i 

temples ancestrals únics, els seus volcans actius i els seus paisatges tropicials, sense oblidar les seves platges.

 

Kota, barri colonial... 

Sulawesi). Nit. 

. Fem 8 hrs de ruta pels pobles 

Rantepao. 

amb els seus 

Tongkonan i la tomba gegant reial, Lemo amb les tombes penjades i les figures 

.lítiques de Bori i Lokomata, i el cim del mont Tinombayo, amb vistes panoràmiques 

Retorn durant tot el dia amb dinar a Pare-Pare fins a Makassar i nit.  

Kraton, Tama Sari, mercats, edificis colonials... Nit. 

Mendut. Seguim cap als temples de Prambanan. Arribada a Solo

. De cami visita de la cascada Grojogan Sewu, monastirs del Gunung Lawu i llac

de Trowulan i ruta cap als temples de Singasari. Arribada al volcà Bromo

Accès en 4X4 al Bromo. Seguim cap a Banyuwangi. Al vespre, 4X4 i guia local per observar el Blue Ijen

scans a les platges. Opció de visitar el santuari de tortugues de 

Gilimanuk (Bali). Recollida per part del nostre corresponsal a Bali i trasllat a l’hotel d’Ubud.

xplorem la singularitat de Bali, la seva cultura, temples, arrossals centeranis, volcans i llacs i també les seves platges.

Labuanbajo (illa de Flores). Trasllat en cotxe i, després, el vaixell, a l’illa de 

Dia lliure per a gaudir de les platges paradisíaques i activitats opcionals. 

i els famosos dragons, a l’illa de Rinca. Després farem snorkeling a la barrera de corall de les illes 

rvar tortugues i peixos tropicals. Seguim a l’illa Fying Fox, amb milers de ratpanats.Retorn i nit a Labuanbajo (Flores).

port i vol a  Denpasar o Jakarta. Temps lliure i vol de tornada o nit addicional (dia 20

2.695€ per persona (en base a 2 persones)

Komodo, conductor de parla anglesa a Java i Bali (no és un guia, només conductor)

anglesa a Komodo i de parla hispana a Sulawesi (segons disponibilitat), hotels 3-4 estrelles amb esmorzar, 

vol Jakarta-Makassar, Makassar-Yogjakarta, Denpasar-Labuanbajo, Labu

de viatge, 100% gestions, entrades i taxes a Komodo i Sulawesi.

vols internacionals (et busquem el més barat per aquest viatge), visat d’entrada a Indonèsia (uns 

, guia local de parla hispana a Java (reserva amb antelació) i Bali

Ruta totalment flexible en dies o combinant amb altres illes d’Indonèsia: 

Tel:  93 804 24 15/ 682 63 62 05 

Sulawesi, Flores, Komodo (20 dies) 

emples, volcans, cultures ancestrals i fauna endèmica 

Indonèsia, un dels destins més diversos, extensos i fascinants del planeta, guarda secrets lluny del turisme de masses, llocs 

Sulawesi i Komodo. En canvi, Java i 

les seves impressionants metròpolis amb antics palaus i llegat colonial, els seus 

i els seus paisatges tropicials, sense oblidar les seves platges. 

amb les tombes penjades i les figures Tau-Tau, la cova 

, amb vistes panoràmiques de Rantepao. 

Solo (Surakarta) i vista del Kraton. 

i llac de Sarangan.  

volcà Bromo (Cemara Indah). 

Blue Ijen (Kawah Ijen). 

scans a les platges. Opció de visitar el santuari de tortugues de Meru Betiri, amb nit (consultar). 

(Bali). Recollida per part del nostre corresponsal a Bali i trasllat a l’hotel d’Ubud. 

xplorem la singularitat de Bali, la seva cultura, temples, arrossals centeranis, volcans i llacs i també les seves platges. 

(illa de Flores). Trasllat en cotxe i, després, el vaixell, a l’illa de Komodo. Temps lliure. 

a la barrera de corall de les illes 

anats.Retorn i nit a Labuanbajo (Flores). 

dia 20). 

(en base a 2 persones) 

conductor de parla anglesa a Java i Bali (no és un guia, només conductor), guia de parla 

amb esmorzar, 4X4 al Bromo i 4X4 amb guia 

Labuanbajo, Labuanbajo-Jakarta, ferry Java-Bali, 

Komodo i Sulawesi. 

at d’entrada a Indonèsia (uns 35-40 USD), despeses 

i Bali. 

o combinant amb altres illes d’Indonèsia: Borneo, Sumatra, Gili.... 
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        Cases tradicionals dels toraja (Sulawesi)  
 

Temples de Prambanan, cami de Solo 

  

Temple de Borobudur, des de Yogjakarta PN Bromo 

  

Arrossars a Bali Dragons al PN de Komodo 

 


