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Des de  

1.380€ 

 
GC 1881 

Java i Bali són les illes més visitades d’Indonèsia

Yogya i Solo, sorprenents volcans, com el Bromo i l’Ijen, i temples ancestrals, com Borobodur, Prambanan i Sin

aglutina tots les atractius en poc espai: volcans, temples, arrossals, cascades i paisatges tropicals. La millor manera de cu

aquest viatge és amb una estada a les platges tropicals de Gili Trawangan, al nord de Lombok, un paradis sense cotxes.

  

Ruta suggerida 
 

 

 
 
 
Itinerari suggerit 

 

 

 

 

Día 1 .- Arribada a Jakarta i visites: barri antic de 

Día 2 .-  Vol a Yogyakarta. Visites: Kraton (palau dels sultans), 

Día 3 .- Excursió als temples de Borobudur i Mendut

Dia 4.- Visita del Kraton de Solo i ruta cap a Mojokerto

Dia 5.- Visita dels temples hindu de Trowulan 

Dia 6.- Accès en 4X4 al Bromo. Seguim cap a Banyuwang

Dia 7.- Retorn a Banyuwangi pel mati i descans a les platges. Opció de visitar el santuari de tortugues de 

Dia 8. -Trasllat a Ketapang i ferry a Gilimanuk

Dies 8 al 12.- Estada a Bali amb conductor privat per descubrir aquesta fascinant illa d’Indonèsia.

Dia 12.- Trasllat al port de Padang Bai i fastferry 

Dies 12 al 15.- Estada a les illes Gili. Relax en aquestes illes úniques envoltades de barreres de corall: 

Dia 15.- Ferry a Padang Bai. Recollida per part del nostre conductor i visites fins a

NOTA IMPORTANT: És un viatge a mida. Es pot allargar l’estada a Java (Bogor, Lembang, Dieng), Bali o Gili amb un viatge de 20 dies
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Java, Bali i Gili (

Volcans, temples i platges

illes més visitades d’Indonèsia. Java alberga grans metròpolis amb palaus i edificis colonials

volcans, com el Bromo i l’Ijen, i temples ancestrals, com Borobodur, Prambanan i Sin

aglutina tots les atractius en poc espai: volcans, temples, arrossals, cascades i paisatges tropicals. La millor manera de cu

les platges tropicals de Gili Trawangan, al nord de Lombok, un paradis sense cotxes.

: barri antic de Kota, edificis colonials, mercats i museus nacionals. Nit.

(palau dels sultans), Taman Sari, mercat d’ocells, museus i edificis colonials

Mendut. Visita dels temples de Prambanan i arribada a Solo

Mojokerto. En ruta cascada Grojogan Sewu, monestirs del Gunung Lawu

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

Banyuwangi. Al vespre, 4X4 i guia local per observar el Blue Ijen

Retorn a Banyuwangi pel mati i descans a les platges. Opció de visitar el santuari de tortugues de Meru Betiri

 (Bali). Recollida per part del nostre corresponsal a Bali. 

Estada a Bali amb conductor privat per descubrir aquesta fascinant illa d’Indonèsia. 

erry a Gili Trawangan. Arribada i hotel. 

aquestes illes úniques envoltades de barreres de corall: Gili Trawangan

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

Es pot allargar l’estada a Java (Bogor, Lembang, Dieng), Bali o Gili amb un viatge de 20 dies

Preus i condicions: 

Inclou: Transport privat amb conductor de parla anglesa tot inclós (combustible, 

allotjament, dietes) a Java i Bali, allotjament 4 estrelles amb esmorzar, 4X4 al 

4X4 amb guia per al Blue Ijen (visita nocturna del volcà), vol Jakarta

Java-Bali, ferry Bali-Gili-Bali trasllats, assistència 24 hrs del nostre corresponsal

 

No inclou: vols internacionals (et busquem el més barat per aquest viatge), visaat 

d’entrada a Indonèsia (uns 35 USD), despeses personals (àpats no indicats, entrades a 

llocs recomenats indicats); assegurança de viatge opcional.
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(15 dies) 

Volcans, temples i platges tropicals 

amb palaus i edificis colonials, com Jakarta, 

volcans, com el Bromo i l’Ijen, i temples ancestrals, com Borobodur, Prambanan i Singasari. Bali 

aglutina tots les atractius en poc espai: volcans, temples, arrossals, cascades i paisatges tropicals. La millor manera de culminar 

les platges tropicals de Gili Trawangan, al nord de Lombok, un paradis sense cotxes. 

. Nit. 

edificis colonials. Nit. 

Solo (Surakarta). Nit. 

Gunung Lawu i llac de Sarangan.  

volcà Bromo (Cemara Indah). 

Blue Ijen (Kawah Ijen). 

Meru Betiri, amb nit. 

Gili Trawangan, Meno i Air. 

sortida del vol de tornada. 

Es pot allargar l’estada a Java (Bogor, Lembang, Dieng), Bali o Gili amb un viatge de 20 dies o més. 

anglesa tot inclós (combustible, 

4 estrelles amb esmorzar, 4X4 al Bromo i 

volcà), vol Jakarta-Yogyakarta, ferry 

24 hrs del nostre corresponsal, dossier. 

vols internacionals (et busquem el més barat per aquest viatge), visaat 

d’entrada a Indonèsia (uns 35 USD), despeses personals (àpats no indicats, entrades a 

gurança de viatge opcional. 
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                     Taman Sari, Yogyakarta  
 

Prambanan temples 

  

Borobudur temple Bromo 
  

Arrossars a Bali Gili Trawangan 
 


