
DEL 09 AL 18 DE NOVEMBRE 2019  

DISSABTE, 09 DE NOVEMBRE – EL PALLARS /BARCELONA – DUBAI 

Sortida en autocar des del Pallars en direcció a Barcelona i arribada a l’aeroport 

del Prat amb temps per la facturació de maletes. Sortida a les 22:05h en vol regular 

de la companyia Emirates i amb destinació a Dubai. Sopar i nit a bord. 

DIUMENGE, 10 DE NOVEMBRE – DUBAI 

Arribada a Dubai a les 07:35h. (hora local) i després de 6h.de vol, una de les 

ciutats més imponents i modernes dels Emirats, una metròpoli futurista que 

ofereix compres, cultura, disseny i entreteniment de classe mundial. Recollida a 

l’aeroport i visita guiada de la part vella o Antic Dubai, explorant la part més 

històrica d’aquesta joia de l’Orient Mitjà. Partirem del Dubai Creek, i seguirem 

pel Museu de Dubai al Fort Al Fahidi, on s’exhibeixen art i objectes sobre la 

història antiga i l’estil de vida dels àrabs tradicionals. Continuació pel Diving 

Village, la zona antiga d’Al Bastakiya, el Mercat Textil, el Mercat de l’Or, el Zoco 

de les Espècies i l’emblemàtica Mesquita Jumeirah, homenatge a l’arquitectura 

islàmica moderna, amb estructura de pedra i construïda amb la tradició medieval 

fatimí. Després de dinar en un restaurant, trasllat a l’hotel i acomodació. 

 

 



Temps per al descans i sortida per pujar a la Torre Burj Khalifa i gaudir de 

l’espectacle de les fonts d’aigua del Trade Center. A la nit, sopar en un restaurant 

italià amb vistes a l’espectacle de les fonts al Dubai Mall. Retorn a l’hotel per 

l’allotjament.  

DILLUNS, 11 DE NOVEMBRE – DUBAI – ABU DHABI – DUBAI   

Esmorzar a l’hotel i viatge 

de dues hores a traves del 

desert per arribar a Abu 

Dhabi, la capital dels 

Emirats Àrabs.  Durant la 

visita guiada de la ciutat 

podrem observar exemples 

d’arquitectura moderna que 

interpreten temes islàmics 

amb materials actuals. Visita 

a l’Heritage Village, l’antic 

però renovat Fort Husn i la 

Fundació Cultural Abu 

Dhabi. Visita de la Mesquita de Marbre, la més gran dels Emirats,  i posteriorment 

a l’encantador port de Batinah. Dinar bufet a l’Hotel Crowne Plaza Yas Island. 

Durant el nostre viatge de retorn, passarem per l’ Sports City, l’estadi de futbol 

mes gran de l’Orient Mitjà. A l’arribada a Dubai, trasllat directament a l’àrea de 

La Marina on embarcarem en un vaixell per gaudir del nostre sopar d’avui. 

Tornada cap a l’hotel i allotjament.  

DIMARTS, 12 DE NOVEMBRE – DUBAI 

Esmorzar i matí lliure a Dubai per poder sortir de compres, descansar o passejar. 

A Dubai hi trobem increïbles centres comercials, entre els que destaca el famós 

Dubai Mall, el més gran del món, emplaçat als peus del Burj Khalifa, que amb els 

seus 828 metres d’alçada presumeix també de ser l’edifici més alt del món. Qui 

ho desitgi podrà aprofitar per endinsar-se entre els més de mil comerços de tota 

classe, botigues de firmes de luxe, i tota mena d’atraccions i entreteniments que 

acull al seu interior. Dinar a l’hotel i a la tarda visita del Nou Dubai per veure el 

costat més glamurós de la ciutat. Durant l’itinerari veurem llocs com el Burj Al 

Arab Hotel, l’únic hotel del món amb set estrelles i que destaca especialment per 

la seva silueta amb forma de vela; la Palma-illa, l’illa artificial amb forma de mitja 

lluna; l’Hotel Atlantis; el Dubai Marina; i el Jumeirah Beach. Finalitzarem amb 

un passeig per Zayed Road amb els imponents gratacels en fila a cadascun dels 

seus costats. Al vespre, sopar en restaurant i a l’hora prevista trasllat a l’aeroport. 

Sortida en vol regular de la companyia Emirates amb destinació a Bali. 

 

 



 

 

 

DIMECRES, 13 DE NOVEMBRE – DUBAI – DENPASAR (BALI) 

Sortida en el nostre vol d’ Emirates a les 02:00h (hora local) i amb destinació a 

Bali. Nit a bord. Arribada a Denpasar, la capital de l’illa, a les 14:50h. (hora local), 

després de 9h. de vol. Trasllat al nostre hotel situat a Nusa Dua, una de les zones 

de platja més famoses de Bali i on es troben alguns dels hotels més luxosos. 

Acomodació i tarda lliure per descansar, gaudir de la piscina o la platja, i amb 

règim de “tot inclòs”. Sopar i allotjament a l’hotel. 

DIJOUS, 14 DE NOVEMBRE – DENPASAR – MENGWI – ALAS 

KEDATON MONKEY FOREST – TANAH LOT – DENPASAR 

Esmorzar i temps lliure durant el matí per al descans i l’oci. Visita d’un SPA fora 

de l’hotel per gaudir d’un relaxant massatge balinès durant una hora. Després de 

dinar, sortida d’excursió cap a Mengwi on es troba el temple de la família reial de 

Taman Ayun, envoltat d’aigua i exòtics jardins. Continuació cap al Bosc d’Alas 

Kedaton, una reserva de micos on viuen centenars de macacos alimentats pels 

mateixos cuidadors del bosc. Cap a l’hora de la posta del sol, arribada al temple 

hinduista de Tanah Lot, construït per un sacerdot en una roca envoltada pel mar, 

un lloc espectacular especialment al capvespre quan la llum del sol es torna 

daurada i descendeix per l'horitzó. Retorn cap a l’hotel, sopar i allotjament.  

DIVENDRES, 15 DE NOVEMBRE – DENPASAR – BESAKIH – UBUD 

Després de l’esmorzar deixarem la zona de platja de Nusa Dua per conèixer altres 

indrets de Bali i ens dirigirem cap a Besakih on es troba el Temple Mare de Bali; 

el més important de l’illa i lloc de peregrinació pels balinesos. Aquest temple es 

troba a la falda del volcà Agung, considerat la residència dels avantpassats i dels 

déus. La visita al temple ens omplirà de la pau balinesa que ben segur estem 



buscant. Dinar en un restaurant local i continuació de trajecte fins a Ubud, centre 

cultural, artesanal i turístic de l’interior de Bali. Acomodació a l’hotel, sopar i 

allotjament. 

DISSABTE, 16 DE NOVEMBRE – UBUD – KINTAMANI – UBUD 

Esmorzar i sortida cap a 

Kintamani, poblet de muntanya 

d’es d’on es pot admirar una 

vista fantàstica del volcà Batur i 

el seu llac. Farem la ruta d’avui 

amb cotxes Volkswagen 

descapotables, aturant-nos en 

primer lloc al poble de Batuan,  

on veurem la típica casa 

balinesa i ens explicaran el 

perquè de la seva estructura 

tradicional. Continuarem cap als 

pobles artesanals de “Celuk” (plata i or), “Ubud” (pintures naïf), i “Mas” (talles 

de fusta), el temple-font sagrat de Sebatu, i el camp d’arrossers del poble de 

Tegalalang. Pujada fins al poble de Penelokan (Kintamani) per veure el volcà 

Batur i el seu llac. Dinar al restaurant Grand Pucak Sari i a la tarda retorn cap a 

Ubud pel sopar i l’allotjament a l’hotel.  

DIUMENGE, 17 DE NOVEMBRE – UBUD – DENPASAR  

Esmorzar i matí lliure a Ubud, per poder gaudir del nostre hotel-ressort, situat en 

aquest idíl·lic entorn i que ens ofereix allotjament de luxe amb vistes a la 

vegetació tropical i al riu Petanu. L'hotel ofereix opcionalment excursions en 

bicicleta pels arrossars, classes de dansa balinesa, així com un servei gratuït de 

trasllats al centre del poble d’ Ubud, que es troba només a 10 minuts. A Ubud 

podrem gaudir de molt ambient, recórrer els seus carrers, prendre alguna cosa als 

seus bars i restaurants, visitar els seus temples o regatejar a centenars de botigues 

d’artesania. Dinar a l’hotel i temps lliure durant la tarda fins a l’hora de sopar. 

Seguidament trasllat a l’aeroport i embarcament per sortir a les 00:00h. (hora 

local) amb el vol regular d’Emirates i amb destí a Dubai. Nit a bord. 

DILLUNS, 18 DE NOVEMBRE – DENPASAR – DUBAI – BARCELONA / 

EL PALLARS  

Arribada a Dubai a les 05:25h. (hora local) després de 9h. de vol. Connexió amb 

el vol d’ Emirates amb destinació a Barcelona amb sortida a les 07:50h. (hora 

local) i arribada a Barcelona a les 12:25h. (hora local), després de 6h. de vol. 

Trasllat amb autocar cap al Pallars i dinar en ruta. Continuació de viatge i arribada 

durant la tarda a les nostres llars. Fi dels nostres serveis. 

 

 



 

 

 PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE:     3.380,00 € 

 SUPLEMENT INDIVIDUAL:                      540,00 € 

 

 

 EL PREU INCLOU: 

 

 Tot l’escrit al programa. 

 Trasllats amb Autocars Franch – Pallars / Barcelona / Pallars. 

 Vols directes amb línia regular d’Emirates: 

 Barcelona – Dubai – Denpasar (Bali) – Dubai – Barcelona. 

 Taxes aèries. 

 1 Maleta facturada de 23kgs. 

 Hotel Hyatt Regency 4*, a Dubai. 

https://www.hyatt.com/es-ES/hotel/united-arab-emirates/hyatt-regency-

dubai/dxbrd  

 Hotel Melià Bali 5*, a Nusa Dua, Bali. 

https://www.melia.com/en/hotels/indonesia/bali/melia-bali/index.html 

 Hotel Kamandalu Resort 5*, a Ubud, Bali. 

http://www.kamandaluresort.com/ 

 Maleters als hotels. 

 Transport i visites en servei privat. 

 Guia acompanyant des del Pallars. 

 Guia de parla hispana a totes les visites en destí. 

 Entrades als llocs de pagament. 

 Àpats seleccionats amb begudes incloses (aigua, cervesa i refrescos).  

 Esmorzars tipus bufet fred i calent. 

 Assegurança d’assistència en viatge amb cancel·lació. 

 

 

 

 

 

 

 

***PASSAPORT: Imprescindible validesa mínima 6 mesos*** 

 

 

https://www.hyatt.com/es-ES/hotel/united-arab-emirates/hyatt-regency-dubai/dxbrd
https://www.hyatt.com/es-ES/hotel/united-arab-emirates/hyatt-regency-dubai/dxbrd
https://www.melia.com/en/hotels/indonesia/bali/melia-bali/index.html
http://www.kamandaluresort.com/


 

 

  

 

 

 


