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1370€ 

 
GC 1881 

Java és l’illa més poblada d’Indonèsia i aglutina els principals atractius d’un pais extens i multiètnic: l’

Borobodur, l’encant colonial de Java, els palaus de

els jardins de Bogor, els temples hindús de Pram

actiu de l’Ijen, les platges de Pandangaran i l

 

Ruta suggerida 
 

 

 
 
 
Itinerari suggerit 

 

 

 

 

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

Día 2 .- Sortida cap a Bogor visitant el Kebun Raya

Día 3 .- Fonts termals de Maribaya i Ciater i cràter invertit de 

Día 4 .- Trasllat fins a Pangandaran via Garut i Tasikmalaya.

Dia 5.- Pangandaran: platges, parc nacional, Green Canyon

Dia 6.- Trasllat fins a Wonosobo i l’altiplà de Dieng

Dia 7.- Dia sencer fins a descubrir l’entorn volcànic de 

Dia 8.- Trasllat fins als temples de Borobudur 

d’ocells, museus i edificis colonials. Nit. 

Dia 9.- Resta de visites a Yogya. Trasllat als temples de 

Dia 10.- Visita del Kraton de Soloi ruta cap a Mojokerto

Dia 11.- Visita dels temples hindu de Trowulan 

Dia 12.- Accès en 4X4 al Bromo. Seguim cap a 

Dia 13.- Retorn a Banyuwangi pel mati i descans a les platges. Opció de visitar el santuari de tortugues de 

Dia 14. -Trasllat a Surabaya. Visites i nit. Opció de volar a Jakart

Dia 15.-. Vol a Jakarta i connexió amb vol de tornada.
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Java al complet

Volcans, temples i grans ciutats de Java

Java és l’illa més poblada d’Indonèsia i aglutina els principals atractius d’un pais extens i multiètnic: l’

Borobodur, l’encant colonial de Java, els palaus de Yogyakarta i Solo, l’altiplà volcànic de Dieng, les aigües termals de Lembang, 

ogor, els temples hindús de Prambanan, Trowulan i Singasari, el fascinant paisatge volcànic del Bromo, el cràter 

actiu de l’Ijen, les platges de Pandangaran i la cosmopolita Surabaya. Què més es pot demanar en una única illa?

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

Kebun Raya (Jardi Botànic). Seguim per la collada de Puncak fins a 

i cràter invertit de Tangkuban Perahu. Visita de Bandung o descans a Lembang.

via Garut i Tasikmalaya. Arribada a les considerades millors platges de Java.

Green Canyon, poble de Katu Baras. Nit a Pangandaran. 

altiplà de Dieng. Antics temples i activitat volcànica. 

Dia sencer fins a descubrir l’entorn volcànic de Dieng i els temples de l’Arjuna Complex. Nit a Wonosobo.

 i Mendut. Arribada a Yogyakarta.  Visites: Kraton (palau dels 

asllat als temples de Prambanan i arribada a Solo (Surakarta). 

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

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

Bromo. Seguim cap a 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 

Opció de volar a Jakarta per la tarda-vespre i dormir a Jakarta o connectar amb vol de tornada.

a Jakarta i connexió amb vol de tornada.  

Preus i condicions: 

Inclou: Transport privat amb conductor de parla anglesa tot inclò

allotjament, dietes), allotjament 4 estrelles amb esmorzar, 4X4 al Bromo i 4X4 amb guia 

obligatori per al Blue Ijen (visita nocturna del volcà), vol Surabaya

aeroport-hotel, assistència 24 hrs del nostre corresponsal, taxes locals, dossier.

 

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

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

llocs recomenats indicats); assegurança de viatge opcional.

Tel:  93 804 24 15/ 682 63 62 05 

Java al complet 15 dies 

Volcans, temples i grans ciutats de Java 

Java és l’illa més poblada d’Indonèsia i aglutina els principals atractius d’un pais extens i multiètnic: l’increïble temple de 

Yogyakarta i Solo, l’altiplà volcànic de Dieng, les aigües termals de Lembang, 

banan, Trowulan i Singasari, el fascinant paisatge volcànic del Bromo, el cràter 

a cosmopolita Surabaya. Què més es pot demanar en una única illa? 

. Nit. 

fins a Lembang, prop de Bandung. 

andung o descans a Lembang. 

Arribada a les considerades millors platges de Java. 

Nit a Wonosobo. 

(palau dels sultans), Taman Sari, mercat 

Gunung Lawu i llac de Sarangan. 

volcà Bromo (Cemara Indah). 

Blue Ijen (Kawah Ijen). 

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

vespre i dormir a Jakarta o connectar amb vol de tornada. 

uctor de parla anglesa tot inclòs (combustible, 

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

volcà), vol Surabaya-Jakarta, trasllats 

hotel, assistència 24 hrs del nostre corresponsal, taxes locals, dossier. 

s barat per aquest viatge), visat 

), despeses personals (àpats no indicats, entrades a 

llocs recomenats indicats); assegurança de viatge opcional. 
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Singasari temples Pangandaran 

  

Borobudur temple Taman Sari, Yogyakarta 

  

Bromo Blue Ijen, Kawah Ijen 

 


