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Vols Previstos 

BARCELONA - DUBAI                 29 MAIG        16.35  -  01.20 +1 
DUBAI - SINGAPUR                     30 MAIG        03.30 - 15.00
SINGAPUR- YOGYAKARTA       01 JUNY         08:00 - 09:30
DEMPASAR - DUBAI                   11 JUNY          19.50 - 00.45 
DUBAI - BARCELONA                 12 JUNY          03.25 - 08.35

29 de maig.  BARCELONA – SINGAPUR

Trasllat a l'aeroport de Barcelona  a les 09:00h per  sortir cap a  Singapur a les
12:05h. Nit a bord.
30 de maig. SINGAPUR 

Arribada a Singapur a les 07:00h. Trasllat a l'Hotel  Orchard  Rendezvous  o
similar. Resta del dia lliure. Dinar, sopar i allotjament.

31 de maig. SINGAPUR

Desdejuni i visita de la ciutat, recorrent els barris més emblemàtics:  xinès, indi,
Marina Bay, el Parc Merlion i el Jardí de les orquídies. Dinar. Tarda lliure. Sopar i
allotjament a l' Hotel Orchard Rendezvous.

01 de juny.  SINGAPUR -YOGYAKARTA

Desdejuni i trasllat de l'Hotel a l'aeroport. Vol a Yogyakarta. Arribada i  trasllat a
l'Hotel MELIA PUROSANI  per descansar.Sopar i allotjament.
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02 de juny.   CIUDAT DE YOGYAKARTA I TEMPLE DE
PRAMBANAN
Desdejuni. Començarem el dia amb una visita al conjunt de Temples Hinduistes
de  PRAMBANAN, declarat per la UNESCO Patrimoni de la Humanitat. Aquests
temples estan dedicats a Brahama, Wisnu  i Shiva, la trinitat hindú. Dinar en un
restaurant des d'on gaudirem de les vistes enfront de la seva piscina infinita o
podrem refrescar-nos si ho desitgen. Aquest restaurant es troba situat sobre un
antic temple restaurat en un pujol pròxim al conjunt de temples
de Prambanan oferint unes vistes inoblidables. A la tarda, excursió per la ciutat
de Yogyakarta, visitant el palau del Sultà, el castell d'aigua, el mercat dels ocells i  
el poble artesanal  Kotagede. Retorn a l'Hotel sobre les 5.30 -7  pm. Sopar i
allotjament a l'Hotel MELIA PUROSANI.

03 de juny. GRAN TEMPLE BUDISTA BOROBUDUR, TEMPLES DE
MENDUT, PAWON I POBLE TRADICIONAL

Desdejuni a l'hotel. Començarem la ruta cap als temples Budistes
de  Mendut,  Pawon  i  Borobudur, declarats per la UNESCO Patrimoni de la
Humanitat. El Temple  BOROBUDUR  és el monument Budista més gran del món
decorat amb 505 figures de Buda i més de 3 quilòmetres de baix relleus. El temple
de  Mendut  va ser enterrat sota els enderrocs i cendra volcànica de la
Muntanya  Merapi. Entre  Mendut  i  Borobudur  es troba el temple  Pawon. Per 
acabar el dia visitarem un poble tradicional de Java  per   veure l'autèntic
Yogyakarta  i la seva vida quotidiana. Podrem compartir i veure amb ells els 
costums vilatans. Sopar i allotjament a l'Hotel MELIA PUROSANI.

04 de juny. TRASLLAT A BALI

Desdejuni i trasllat a l'Aeroport.   Vol Intern:  Yogyakarta  – Bali. Trasllat , sopar i
allotjament a l'Hotel KAJANE MUA.

05 de juny.  RUTA UBUD - TEMPLE DE LA
PURIFICACIÓ - 1 HORA DE MASSATGE SPA A UBUD

Desdejuni a l'hotel. Comencem l'excursió visitant Ubud i en el camí pararem en els
magnífics camps d'arròs en forma de terrasses de  Tegalalang abans d'arribar
a  Sebatu. Continuarem visitant les antiquíssimes tombes de  Gunung  Kawi.
Seguirem cap a Tampaksiring per  visitar Tirta Empul, el temple de la purificació
on podrem fer el ritual típic de purificació. Tarda de Spa - 1 hora de
massatge spa entre arrossars. Tarda lliure. Sopar i allotjament a l'Hotel KAJANE
MUA.

06 de juny. UBUD, DIA LLIURE

Desdejuni a l'hotel. Dia lliure per descobrir i gaudir del poble tradicional i cultural
de Bali, el seu famós  Temple dels Micos, les danses tradicionals, innombrables
pintors i artesans. Gaudiràs d'un poble amb encant. Sopar i allotjament a
l'Hotel KAJANE MUA.
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07 de juny. RUTA ESSÈNCIA DE BALI

Desdejuni a  l'hotel. Sortirem per la carretera local de Bonkasa per a veure de camí
l'autèntic Bali i els pobles tradicionals envoltats d'arrossars. Ens posarem en marxa
cap a Bedugul. Visitarem el Temple Ulun Danu Bratan, dedicat a Dewi Danu, deessa
de l'aigua. Visitarem el Mercat Tradicional de Fruites  i verdures de Bedugul. Després
passarem pels magnífics arrossars en terrasses esgraonades a Jatiluwih. Pararem a
menjar en un restaurant orgànic envoltat d'arrossars: pura pau. Visita al poble
tradicional de Taman Ayu. Recuperada l'energia, seguirem cap a Batukaru, dedicat al
guardià de les Muntanyes i situat a la part alta d'un vessant. Sopar i allotjament a l '
Hotel KAJANE MUA. 

08 de juny. RUTA VOLCÀ I TEMPLE MARE BESAKIH

Desdejuni a l'hotel. De camí cap a la costa oriental descobrirem el temple més sagrat i
important de l'illa i el seu símbol: l'espectacular i encara actiu Volcà i el llac Batur als
seus peus. ens posarem marxa per carretes locals fins a arribar al bosc de Bambú.
Farem una passejada entre els arboles de Bambú fins a arribar a unesdels llogarets
tradicionals més encantadors de l'Illa,  Bangli,  Penglipuran, farem una passejada
relaxat per a veure la vida quotidiana tradicional. Reprendrem el camí passant per
plantacions de cafè i tarongers abans d'arribar a  Kintamani,   des d'aquestpoble
tindrem una vista espectacular del Volcà encara actiu Batur i el Llac Batur als seus
peus. Últim tram de la ruta, i gaudint del paisatge ens dirigirem a visitar el grandiós .
Els balinesos li donen el nom de “El Temple Mare”.Esmorzar, sopar i allotjament a
l'Hotel KAJANE MUA.

09 de juny. RUTA AIRES DEL SUD DE BALI  I TEMPLE DEL MAR
ULUWATU

Desdejuni a l'hotel. Sortirem cap a algunes de les platges més famoses de la zona.
Platges de Surferos, juvenils i perfectes per a passar una bona estona i menjar peix
fresc en un quiosquet a les platges de Thomas Beach, Balangan o Binging beach. Si no
ets molt de platja tindrem l'alternativa d'anar de compres per la zona
de  Sminyak  o  kuta, o visitar el poble  pesquer de Jimbaran. A la tarda, visita a
Pura  Uluwatu  espectacular temple dedicat als esperits marins. Després de veure el
capvespre, dins del recinte del temple es pot veure la dansa del mico. Sopar i
allotjament a l'Hotel MOVENPIK.

10 de juny. PLATJES DEL SUR DE BALI 

Desdejuni a l'hotel. Dia lliure. Dinar, sopar i allotjament a l'Hotel MOVENPIK.

11 de juny.  BALI - SINGAPUR

Desdejuni a l'hotel. Matí lliure. A la tarda trasllat a l'aeroport per a sortir a les
20:15h cap a Singapur. Arribada a les 22:55h.

12 de juny. SINGAPUR - BARCELONA 

Enllaç amb el vol de Singapur Airlines a les 00:05h  cap a Barcelona. Nit a bord.
Arribada a les 07:10h i trasllat a casa. FI DEL VIATGE. 
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PREU
 
PREU PER PERSONA EN HAB DOBLE: 2.875€
       - Taxes: 275€
       - Suplement hab. Ind. 435€
 
IMPORTANT:
- En el moment de fer la reserva s'haurà de donar
una paga i senyal de 300 € per persona.
- 60 dies abans de la sortida del viatge s'haurà de
fer el pagament del 25% del total.
- El pagament de la resta haurà de fer-se 30 dies
abans de la sortida.
- Viatge acompanyat des de casa amb un màxim de
25/30 persones.
 
SERVEIS INCLOSOS
- Vols amb facturació d'una maleta.
- Hotels indicats de 4* Sup. cèntrics.
- Pensió Completa durant tot el viatge.
- Guia acompanyant des de Barcelona  durant tot el
viatge.
- Autocar privat pel nostre grup.
- Guies locals de parla castellana.
- Entrades dels monuments que es visiten.
- Assegurança de viatge i anul·lació.
 
SERVEIS NO INCLOSOS:
- Maleters.
- Begudes.
- Propines pel guia i xofer.


