
 

Estats Units Costa Oest 
 

 
EL NOSTRE PREU INCLOU 
 
Bitllet d’avió amb classe turista 
Barcelona – Los Angeles i San 
Francisco – Barcelona. 

Circuit amb autocar. 

Estada a règim d’allotjament i 
esmorzar a tots els hotels. 

Dinars i sopars a restaurants 
locals. 

Visites esmentades a l’itinerari. 
Guia local per tot el circuit de 
parla hispana. 

Guia acompanyat de la nostra 
agència durant tot el viatge. 

Taxes d’aeroports. 
ESTA d’entrada a Estats Units. 
Assegurança de viatge. 

Dossier especial pel grup. 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
 
Assegurança de cancel·lació. 

Propines guia i xofer. 

Serveis privats tals com 
bugaderia, telèfon, mini bar,... 

Serveis no especificats amb 
anterioritat. 

Del 7 al 19 d’agost 2018. 

7 ag. BARCELONA – LOS ANGELES 
Sortida amb vol amb destinació a una ciutat 
europea. Arribada i connexió amb el vol de 
la mateixa amb destinació a Los Angeles. 
Sopar i allotjament. 
 

8 ag. LOS ANGELES 
Esmorzar. Sortida a les platges de Santa 

Mònica, el moll, Promenade i Beverly Hills. 
Visita a Bunker Hills, el Districte Financer, el 
Parc Central, el Hollywood Bulevard (amb el 
seu famós Passeig de la Fama), el Teatre 
Xinès i, finalment, el Teatre Dolby. Dinar. 
Tornada cap a l’hotel. Sopar i allotjament. 
 

9 ag. LOS ANGELES – LAUGHLIN (462 

km) 
Esmorzar. Inici de l’aventura per carreteres 
de l’oest americà i travessia del desert de 
Mojave. Dinar. Arribada a Laughlin, als 

voltants del riu Colorado. Sopar i 

allotjament. 
 

10 ag. LAUGHLIN – RUTA 66 – GRAND 
CANYON – FLAGSTAFF (290 km) 

Esmorzar. Sortida amb l’autocar utilitzant 
part de la històrica Ruta 66, fent una parada 
a Seligman. Dinar. Entrada al Grand 

Canyon National, una de les set meravelles 
del món. Arribada a Flagstaff. Sopar i 

allotjament.  
 

11 ag. FLAGSTAFF – MONUMENT VALLEY 
– PAGE – ANTELOPE CANYON – KANAB 
(333 km) 
Esmorzar. Continuarem direcció al nord 
amb parada per dinar. Seguirem cap a 

Monument Valley, una gran vall a l’oest dels 
Estats Units on contemplarem els paisatges 
amb aigua, sorra del desert i roques 
vermelles. Seguirem cap a la població de 
Page. Finalment, arribarem a Kanab. Sopar 
i allotjament.  
 

12 ag. KANAB – BRYCE CANYON – SANT 
GEORGE – LAS VEGAS (320 km) 

Esmorzar. Seguirem la ruta cap a Parc 

Nacional Bryce Canyon. Dinar. A la tarda, 

continuarem cap a Sant George i Las Vegas. 
Al vespre, farem una visita a la ciutat per tal 
de veure l’ambient nocturn als voltants dels 
casinos situats al carrer principal. Sopar i 

allotjament.  
 

13 ag. LAS VEGAS  

Esmorzar. Las Vegas també és coneguda 
com la “ciutat del pecat” (Sin City en 
anglès) a causa de la popularitat del joc, les 

#PARTNER 

apostes legals i la disponibilitat de begudes 
alcohòliques a qualsevol hora del dia. Dia 
dedicat a visitar aquesta dinàmica ciutat, el 
parc de diversions més gran del món pels 
adults. Dinar. Sopar i allotjament.  
 

14 ag. LAS VEGAS – FRESNO (638 km) 

Esmorzar. Sortida cap a l’àrea central de 
l’Oest de Califòrnia. Passada per Barsto. 
Dinar. A la tarda, continuarem travessant 

camps d’agricultura i ramaderia, així com 
ciutats importants com ara Bakersfield. 
Arribarem a l’hotel d’avui, situat a Fresno, 
per la ruta 99. Sopar i allotjament.  
 

15 ag. FRESNO – CARMEL – MONTERREY 
– SILICON VALLEY – SAN JOSÉ – SAN 
FRANCISCO (300 km) 

Esmorzar. Al matí, sortida direcció a l’Oceà 
Pacífic fins arribar a Carmel, on tindrem 
l’oportunitat de passar per la Missió 
Franciscana. Continuació cap les 17 Milles 
Drive i arribada a Monterrey. Dinar. A la 

tarda, seguirem cap a Silicon Valley i San 
José, fins arribar a San Francisco. Sopar i 

allotjament.  
 

16 ag. SAN FRANCISCO  

Esmorzar. Al matí, visitarem la ciutat de 
San Francisco, un dels grans tresors de 
Califòrnia. Visitarem Nob Hills, Chinatown, 
Union Square, la Catedral, la Plaça de 
l’Alamo, Parc i Pont Golden Gate. Dinar. A 

la tarda, agafarem el tramvia F per recórrer 
Market St. i baixarem a Union Square per 
visitar el Centre i agafar el famós Cable Car. 
Tornada a l’hotel. Sopar i allotjament. 
 

17 ag. SAN FRANCISCO  
Esmorzar. Al matí, visitarem Muir Woods, 
on es troba el bosc encantat de sequoies 
gegants i Sausalito, una ciutat de l’àrea de 
la Badia de San Francisco. Dinar. A la tarda, 

continuarem visitant la ciutat de San 
Francisco, acompanyats pel nostre guia. 
Sopar i allotjament. 
 

18 ag. SAN FRANCISCO – CIUTAT 
EUROPEA  

Esmorzar. Matí lliure. Dinar. Trasllat a 

l’aeroport per emprendre el vol de retorn 
amb destinació a una ciutat europea. Nit a 
bord.  
 

19 ag. CIUTAT EUROPEA – BARCELONA 
Arribada i connexió amb un vol de la 
mateixa Cia. amb destinació a Barcelona. 

PREU PER PERSONA DES DE 
 

Habitació doble  4.550 € 
Supl. individual     900 € 

NOTA: Pressupost calculat amb data 
2 de febrer per un mínim de 15 
persones. Qualsevol alteració en la 
tarifa aèria, data de sortida, nombre 
de participants o serveis terrestres 
implicaria una variació en el preu final. 
Per entrar a Estats Units és 
imprescindible disposar de passaport 
de lectura mecànica i de l’autorització 
ESTA.  

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GC-143 


