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BALI 
L’illa del paradís 

 
 
 

L’any 1597 el capità Cornelis de Houtman es 
va convertir en el primer europeu en veure 
l’illa de Bali. El mariner holandès acabava de 
descobrir les costes del paradís. Des 
d’aleshores han passat més de quatre segles, 
però l’illa que va fascinar als holandesos amb 
prou feines ha canviat. Bali mai ha abandonat 
les seves tradicions mil·lenàries, ni els seus 
temples, ni els seus arrossars, ni la seva 
hospitalitat llegendària. Bali és la més 
occidental de les anomenades illes petites de 
la Sonda, un arxipèlag volcànic situat a l’est 
d’Indonèsia. Amb poc més de 5.000 km², 
gaudeix d’una diversitat paisatgística 
envejable: cims de 3.000 m d’altitud són la 
cúspide d’un territori muntanyós cobert de 
luxuriant vegetació tropical que cobreix tot el 
que es veu, convertint l’illa en un hotspot de 
biodiversitat. Alhora, Bali és l’extrem oriental 
de la regió biogeogràfica d’Àsia i la darrera illa 
abans de la cèlebre línia Wallace que separa la 
flora i la fauna del Vell Món de la d’Oceania. 
Cultura, paisatge, història i biodiversitat, els 
ingredients bàsics d’un còctel imprescindible 
per als viatgers àvids d’explorar les costes del 
paradís! 
  

SORTIDA  10 de maig de 2023 
  04 d’octubre de 2023 

 
 
 
1r Dia. Volem a Bali. 
Presentació a l’aeroport de Barcelona El Prat, on trobarem el guia d’Eurovacances que ens 
ajudarà amb els tràmits de facturació i ens acompanyarà durant tot el viatge. Sortida del vol a 
Singapur. Nit a bord. 
 
2n Dia. Denpasar – Uluwatu – Ubud. 
Arribarem a Singapur i connectarem amb el vol a Denpasar. Després d’aterrar i recollir 
l’equipatge anirem a visitar el temple d’Uluwatu. Construït d’alt d’un espadat de 70m d’alçada 
que cau vertical al mar i famós per la seva inconfusible silueta, aquest temple està habitat per 
diversos grups de macacos menjacrancs. Dinarem i a mitja tarda arribarem a l’hotel d’Ubud on 
ens instal·larem i gaudirem de temps lliure per descansar, abans de sopar. 
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3r Dia. Ubud – Kintamani – Ubud. 
Esmorzarem a l’hotel i tot seguit iniciarem una excursió de dia complet a la zona de Kintamani, 
una regió de gran bellesa dominada pel volcà Batur. La primera parada del dia la farem al poble 
de Celuk on coneixerem el pacient i minuciós treball dels orfebres de plata. Continuarem l’etapa 
apropant-nos a Tampak Siring per conèixer el temple hindú de Gunung Kawi, del segle X. 
Acabada la visita la ruta ens durà, tot guanyant alçada fins al volcà Batur, des d’on gaudirem 
d’excel·lents vistes de la regió. Dinarem a un restaurant local i a la tarda arribarem a la vall del 
riu Penatu per visitar el conjunt arqueològic de Goa Gajah, del segle VII. Acabada la visita 
retornarem a l’hotel per sopar i descansar. 
 
4t Dia. Ubud – Besakih – Klunkung – Ubud. 
Després d’esmorzar començarem una excursió de dia complet cap a la regió de Besakih. La 
primera parada del matí la farem a Tohpati per veure com es du a terme el batik, una complicada 
tècnica per pintar i tenyir teixits declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la 
UNESCO. Continuarem l’etapa amb direcció al volcà Gunung Agung fins arribar a Besakih, on 
visitarem el Temple de Pura Besakih, del segle X. Tal i com podrem veure durant la nostra visita, 
aquest conjunt el formen un complex de trenta temples declarats Patrimoni de la Humanitat per 
la UNESCO. Dinarem a un restaurant local i a la tarda ens arribarem a Klungkung, una de les 
ciutats més importants de l’illa durant els segles XVI i XVII. Més endavant seria el darrer regne 
de l’illa en sotmetre’s a la dominació colonial holandesa. Visitarem el pavelló de Kertha Gosa i 
després retornarem a l’hotel de Sanur. Sopar a l’hotel.  
 
5è Dia. Ubud – Batukaru – Tanah Lot – Sanur. 
Esmorzarem a l’hotel i sortirem amb vehicles 4x4 cap a Batukaru. Les primeres parades del dia 
les farem al poble de Tegal Jadi, on encara es tallen roques seguint tècniques i tradicions 
mil·lenàries, i al Temple Taman Ayun. Continuarem l’etapa ascendint a més de 900 metres sobre 
el nivell del mar fins arribar a Jatiluwih, una zona coneguda pels boscos de bambús gegants i 
falgueres. Dinarem a un restaurant local i a la tarda ens dirigirem a la costa sud-oest per veure 
la posta de sol des del Temple de Pura Tanah Lot. Construït a un petit illot al qual només 
s'accedeix quan la marea baixa, aquest temple gaudeix d’una situació extraordinària en un 
entorn de gran bellesa paisatgística. Acabada la visita continuarem l’etapa en autocar fins a un 
bon hotel de Sanur, a la costa sud-est de Bali. Quan arribem ens instal·larem i soparem.  
 
6è Dia. Sanur – Ubud – Sanur. 
Després d’esmorzar visitarem Ubud, la població que millor ha sabut preservar les tradicions 
artístiques de Bali. Segons la tradició aquesta ciutat va ser fundada al segle VIII pel monjo budista 
Markendya qui va rebre una revelació al lloc on avui s’aixeca el Temple de Gunung Lebah. Durant 
la nostra visita coneixerem, entre d’altres, l’animat mercat local, l’anomenat Palau del Príncep i 
el Temple de Pura Taman Saraswati, dedicat a la deessa de la literatura Dewi Saraswati i cèlebre 
per l’estany amb plantes de lotus que decora l’accés al recinte sagrat. Dinarem i a la tarda 
disposarem de temps lliure per descansar i gaudir de les instal·lacions de l’hotel. Al vespre ens 
retrobarem per sopar a l’hotel. 
 
7è Dia. Sanur – gorges de l’Ayung – Kuta – Sanur. 
Esmorzarem a l’hotel i tot seguit recorrerem amb furgonetes el centre de l’illa cap a la vall del 
riu Ayung. Quan arribem ens prepararem per fer un emocionant descens amb ràfting per les 
mogudes aigües del riu. Tot i la seva espectacularitat aquest descens és tècnicament senzill i 
assequible per a qualsevol persona sense problemes de mobilitat. Alternativament, aquells que 
no vulguin fer ràfting visitaran la localitat de Denpasar. Dinarem a un restaurant local i a la tarda 
farem una escapada fins al centre comercial de Kuta. Situada a l’istme que separa la península 
meridional de la resta de l’illa, Kuta s’ha convertit en la localitat més turística de Bali i en un dels  
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indrets preferits pels molts surfistes que s’apropen a l’illa buscant l’onada perfecte. Disposarem 
de temps lliure per comprar o passejar tranquil·lament i després ens retrobarem per sopar. 
 
8è Dia. Sanur – Bedugul – Sanur. 
Esmorzarem a l’hotel. Aquest matí sortirem amb autocar cap al nord-oest de l'illa amb direcció 
a Bedugul, una tranquil·la localitat situada a la ribera del llac Bratan. En ruta ens aturarem a la 
galeria de pintures de Batuan per conèixer el particular estil pictòric desenvolupat a la localitat 
a principis del segle XX. Aquí agafarem uns vehicles descapotables per anar a Bedugul, on 
destaca el temple d’Ulun Danu, del segle XVII, dedicat a la deessa del llac Dewi Danu. Després 
de la visita del temple ens acostarem a Candikuning, el mercat d’espècies i fruites de Bedugul. 
Dinarem a un restaurant local i a la tarda farem un recorregut panoràmic en autocar a través 
dels bonics paisatges agrícoles de l’illa, les plantacions d’arròs, cafè i clau típiques de Bali. Acabat 
el recorregut retornarem a l’hotel per sopar i descansar. 
 
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. Sopar i nit a 
bord. 
 
10è Dia. Barcelona. 
Després d’aterrar a l’aeroport de Barcelona donarem per acabat el viatge. 
 

 
PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE 

 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL 

  
4.150.- € (IVA inclòs) 

 
790.- € (IVA inclòs) 

EL PREU INCLOU: 
Vols de la companyia Singapore Airlines, classe turista • Estada a hotels de 4**** superior a Ubud 
i Sanur • Pensió completa durant tot el viatge • Servei de maleters a tots els hotels • Guia 
acompanyant d’Eurovacances durant tot el viatge • Visita del temple d’Uluwatu • Excursió a 
Kintamani amb visita del temple de Gunung Kawi • Visita del jaciment arqueològic de Goa Gajah • 
Visita de les pedreres 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 pavelló 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 ARAG 
 
OBSERVACIONS: Visat necessari, el seu import està inclòs al preu del viatge.  
 
* Consulteu-nos els requisits i la documentació necessària per viatjar i informeu-nos de qualsevol al·lèrgia 
o intolerància alimentària. 

 
 
ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ OPCIONAL:  
Consulteu preus i condicions a les nostres oficines. 
 
 
CONDICIONS DE RESERVA: 
Dipòsit del 25% de l’import del viatge i la totalitat de l’assegurança de cancel·lació en el moment 
de formalitzar la reserva. 
Pagament final a realitzar 30 dies abans de la data de sortida del viatge. 


