
 

Ulisses viatges. www.ulissesviatges.com

  

Sumatra, Java, Bali, Gili

Us proposem un magnífic itinerari per a un país fascinant i divers

l’experiència amb orangutans, alternativa a la promocionada Borneo; 

els seus temples ancestrals i volcans actius, i la popular 

La millor manera de culminar aquest itinerari és amb les aigües transperents de les 
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Itinerari suggerit 
 

 

 

 

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

Dia 2 .- Vol a Medan (Sumatra). Visites a Medan i

Trasllat a Tangkahan i PN Gunung Leuser. 

Dia 3.- Trek amb elefant i rentat al riu amb ajuda del 

Dia 4.- Observació dels orangutans. Trek per la selva: observació flora i fauna local: gibons, macacos .... 

Dia 5.- Trasllat a Medan i vol a Yogjakarta. Visites: 

Dia 6 .- Excursió als temples de Borobudur i Mendut

Dia 7.- Visita dels temples de Prambanan i arribada a 

Dia 8.- Ruta cap Mojokerto. De camí vam visitar la 

Dia 9.- Visita dels temples hindu de Trowulan 

Dia 10.- Accés en 4X4 a Bromo. Seguim cap a Banyuwangi

Dia 11.- Retorn a Banyuwangi al matí i descans. Opció de visitar el santuari de tortugues de 

Dia 12. -Trasllat a Ketapang i ferri a Gilimanuk (Bali).

Dies 12 al 17.-  Estada a Bali amb conductor privat per descobrir aquesta fascinant illa (opció de guia de parla hispana).

Dia 17.- Trasllat al port de Padang Bai i fastferry a 

Dies 17 al 20. Estada a les illes Gili. Relax a aquestes illes úniques envoltades d'esculls de corall: 

Dia 20.- Ferri a Padang Bai. Recollida per part del nostre conductor i visites fins sortida del vol 

NOTA IMPORTANT: Ruta totalment flexible en die

Les visites a Java i Bali es fan en llibertat amb aj

 

 

Preus i condicions:  Des de 2

Inclou:  Transport privat amb conductor de parla a

parla anglesa al Blue Ijen, guia de parla hispana a Sumatra (segons disponibilitat

ferry Bali-Gili-Bali, tots els trasllats a tots els destins

 

No inclou: vols internacionals (et busquem el mé

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

Orangutans, volcans, temples i platge

rari per a un país fascinant i divers: la desconeguda Sumatra, amb la seva natura

amb orangutans, alternativa a la promocionada Borneo; Java, amb les seves ciutats amb palaus i edificis colonials, 

els seus temples ancestrals i volcans actius, i la popular Bali, amb la seva diversitat extraordinària, tradicions, arrossal

La millor manera de culminar aquest itinerari és amb les aigües transperents de les illes Gili. 

Kota, barri colonial. 

Visites a Medan i 

Trek amb elefant i rentat al riu amb ajuda del mahout. 4X4 fins Bukit Lawang i el Centre de Rehabilitació de Orangutans

ació dels orangutans. Trek per la selva: observació flora i fauna local: gibons, macacos .... Tubing

. Visites: Kraton, Taman Sari, mercat d'ocells, museus i edificis colonials.

Mendut. Resta de visites indicades a Yogjakarta. 

i arribada a Solo (Surakarta). Visita del Kraton i altres punts d'interès.

. De camí vam visitar la cascada Grojogan Sewu, monestirs del Gunung Lawu i llac de Sarangan.

 i ruta als temples de Singasari. Arribada i nit al PN Brom-Tengger 

Banyuwangi. A la nit, 4X4 i guia local per observar el Blue Ijen (Kawah Ijen).

Retorn a Banyuwangi al matí i descans. Opció de visitar el santuari de tortugues de Meru Betiri, amb nit

Gilimanuk (Bali). Recollida per part del nostre corresponsal a Bali. Visites i nit a 

Estada a Bali amb conductor privat per descobrir aquesta fascinant illa (opció de guia de parla hispana).

Trasllat al port de Padang Bai i fastferry a Gili Trawangan. Arribada i hotel. 

Estada a les illes Gili. Relax a aquestes illes úniques envoltades d'esculls de corall: Gili Trawangan, Meno i Air.

Ferri a Padang Bai. Recollida per part del nostre conductor i visites fins sortida del vol de tornada.

flexible en dies o combinant amb d’altres illes d’Indonèsia: Borneo, 

amb ajuda del nostre dossier informatiu i  amb conductor privat de 

2.350€ per persona (en base a 2 persone

de parla anglesa tot inclós, hotels 3-4 estrelles amb esmorzar, 

parla anglesa al Blue Ijen, guia de parla hispana a Sumatra (segons disponibilitat), vols Jakarta-Medan i 

s destins, dossier de viatge, 100% gestions, entraads i taxes a 

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

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

Tel:  93 804 24 15/ 682 63 62 05 

Sumatra, Java, Bali, Gili (20 dies) 

s, temples i platges  

, amb la seva natura verge i 

, amb les seves ciutats amb palaus i edificis colonials, 

aordinària, tradicions, arrossals i temples. 

Centre de Rehabilitació de Orangutans. 

Tubing pel riu Bahorok. 

Kraton, Taman Sari, mercat d'ocells, museus i edificis colonials. 

i altres punts d'interès. 

monestirs del Gunung Lawu i llac de Sarangan. 

Tengger (Cemara Indah). 

Blue Ijen (Kawah Ijen). 

, amb nit (consultar). 

Visites i nit a Ubud. 

Estada a Bali amb conductor privat per descobrir aquesta fascinant illa (opció de guia de parla hispana). 

Gili Trawangan, Meno i Air. 

de tornada. 

Borneo, Flores, Komodo, Sulawesi... 

ssier informatiu i  amb conductor privat de parla anglesa. 

(en base a 2 persones) 

, 4X4 al Bromo i 4X4 amn guia local 

 Medan-Yogjakarta, ferry Java-Bali i 

axes a  Sumatra 

sia (35-40 USD), despeses 

Bali. 
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    Orangutans al PN Gunung Leuser, Sumatra  
 

Temples de Prambanan, camin de Surakarta 

  

Temple de Borobudur, des de Yogjakarta PN Bromo 

  

Arrossars a Bali Gili Trawangan 

 


