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Vols de la companyia Singapore Airlines, classe 
turista. Estada a hotels de 4**** superior a Ubud i 
Sanur.  Pensió completa durant tot el viatge.  Ser-
vei de maleters a tots els hotels. Guia acompa- 
nyant d’Eurovacances durant tot el viatge. Visita 
del temple d’Uluwatu. Excursió a Kintamani amb 
visita del temple de Gunung Kawi. Visita del jaci-
ment arqueològic de Goa Gajah. Visita de les pe-
dreres de Tegal Jadi. Visita del temple de Taman 
Ayun. Posta de sol a Tanah Lot. Visita de la ciutat 
d’Ubud. Passejada per la zona comercial de Kuta. 
Visita del temple mare de Besakih. Visita del pave-
lló de Kertha Gosa a Klungkung. Visita del temple 
d’Ulun Danu a Bedugul Descens amb ràfting del riu 
Ayung. Assegurança d’assistència en viatge amb 
la companyia ERGO Seguros de viaje.

Observacions: Visat necessari, el seu import està 
inclòs.

Què inclou Mapa

Àsia

1. Camps d’arròs
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Data de sortida

abril

L’illa del paradís

4.230 
€

925 
€

Preu persona

Suplement individual

en habitació doble

 

1. Denpasar  2. Uluwatu  3. Ubud 4. Besakih  
5.Batukaru  6. Tanah Lot  7. Kuta  8. Bedugul
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72. Pura Ulunu Deanu  3. Temple hindú  4. Cerimonia  5.Ballarí Ramayana  6. Déu hindú  7. Temple hindú
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1r Dia. Volem a Bali.
Presentació a l’aeroport del Prat i sortida del 
vol a Singapur. 

2n Dia. Denpasar - Uluwatu - Ubud.
Arribarem a Singapur i connectarem amb el 
vol a Denpasar. Després d’aterrar anirem a 
visitar el temple d’Uluwatu. Dinarem i a mitja 
tarda arribarem a l’hotel d’Ubud on ens ins-
tal·larem i gaudirem de temps lliure per des-
cansar, abans de sopar.

3r Dia. Ubud - Kintamani - Ubud.
Avui ens dirigirem a la zona de Kintamani. Du-
rant el recorregut pararem al poble de Celuk i 
ens aproparem a Tampak Siring per conèixer 
el temple de Gunung Kawi. Pujarem amb au-
tocar al volcà Batur per gaudir de les vistes i 
a la tarda visitarem el conjunt arqueològic de 
Goa Gajah.

4t Dia. Ubud - Besakih - Klungkung - Ubud. 
Aquest matí recorrerem la regió de Besakih. 
Durant el trajecte ens aturarem a Tohpati i 
veurem el volcà Gunung Agung. Una vega-

da a Besakih visitarem els temples de Pura 
Besakih. A la tarda anirem a Klungkung per 
conèixer el pavelló de Kertha Gosa. Finalment 
retornarem a l’hotel.

5è Dia. Ubud - Batukaru - Tanah Lot - Sanur.
Al matí farem una excursió amb 4x4 fins a Ba-
tukaru. Durant el recorregut pararem al poble 
de Tegal Jadi, visitarem el temple de Taman 
Ayu i coneixerem els boscos de Jatiluwih. A 
la tarda gaudirem de la posta de sol al temple 
de Pura Tanah Lot. Finalment arribarem a Sa-
nur, on ens allotjarem.

6è Dia. Sanur - Ubud - Sanur. 
Avui dedicarem el matí a visitar la localitat 
d’Ubud. Durant la nostra visita veurem l’ani-
mat mercat local, el palau del Príncep i el tem-
ple de Pura Taman Saraswati. Dinarem i a la 
tarda disposarem de temps lliure per gaudir de 
les excel·lents instal·lacions i platja de l’hotel. 

7è Dia. Sanur - Ayung - Kuta - Sanur.
Esmorzarem i anirem amb furgonetes fins la 
vall del riu Ayung, on farem un ràfting senzill 

però emocionant. Alternativament, aquells 
que no vulguin fer ràfting visitaran la locali-
tat de Denpasar. A la tarda disposarem de 
temps lliure a l’animat centre comercial de 
Kuta. 

8è Dia. Sanur - Bedugul - Sanur.
Avui visitarem la localitat de Bedugul, a la qual 
accedirem amb vehicles especials per poder 
gaudir del paisatge. En ruta ens aturarem a la 
galeria de pintures de Batuan. Una vegada a 
Bedugul, visitarem el temple d’Ulun Danu i el 
mercat de Candikuning. Ja de retorn gaudi-
rem dels paisatges agrícoles de Bali. 

9è Dia. Sanur - Singapur - Barcelona.
Disposarem de temps lliure per gaudir de les 
instal·lacions de l’hotel fins l’hora de dinar. A 
la tarda ens traslladarem a l’aeroport per volar 
de retorn a Barcelona, via Singapur. 

10è Dia. Barcelona.
Després d’aterrar donarem per acabat el viatge.
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