Ruta de la Música
Estats Units
#PARTNER
Del 14 al 24 de juny del 2019.
PREU PER PERSONA DES DE
Habitació doble 5.490 €
EL NOSTRE PREU INCLOU

Bitllet

d’avió: BARCELONA —
CHICAGO — NOVA ORLEANS —
BARCELONA.
Trasllats aeroport — hotel —
aeroport.
Circuit en autocar privat de
Chicago a Nova Orleans.
Allotjament i esmorzars a hotels
de classe turista o primera
superior.
Dinars i sopars a restaurants
locals.
Guia acompanyant i guia de parla
hispana durant tot el circuit.
Visites, entrades i admissions
segons el programa.
Visat ESTA d’entrada als Estats
Units.
Dossier especial amb informació
del viatge.
Reunió prèvia a la sortida per
conèixer els companys de viatge i
rebre l’itinerari definitiu.
Assegurança d’assistència i de
cancel·lació de viatge.

EL NOSTRE PREU NO INCLOU

Begudes.
Entrades a

possibles llocs a
visitar no citats a l’itinerari.
Propines a guies i xofers.
Serveis
privats
tals
com
bugaderia, telèfon, mini bar,…
Serveis no especificats amb
anterioritat.
NOTA: Qualsevol alteració en el
canvi de divisa, tarifa aèria, data
de sortida, nombre de participants
o serveis terrestres implicaria una
variació en el preu final.
INFORMACIÓ I RESERVES
Rambla, 117
08202 SABADELL
www.vallestour.com
Tel. 937 272 263 o 937 261 127
ORGANITZACIÓ TÈCNICA GC-143

14 juny BARCELONA — CHICAGO
Trobada a l’aeroport de Barcelona. Tràmits
de facturació. Sortida amb vol directe, destí
Chicago. Arribada i resta de la tarda lliure.
Sopar i allotjament.
15 juny CHICAGO
Esmorzar americà. City Tour de Chicago.
Dinar. A la tarda, visita al Navy Pier. A la
nit, abordarem a l’Oddisey, un DinnerCruise de 2.5 hores pel Llac Michigan.
Allotjament.
16 juny CHICAGO
Esmorzar americà. Visitarem el Museu de
la Ciència i la Indústria, amb els seus
fabulosos exhibits. Dinar. A la tarda, visites
diverses per tal de completar la nostra
exploració de Chicago. Sopar i allotjament.
17 juny CHICAGO — RUTA 66 —
SPRINGFIELD – ST. LOUIS
Esmorzar. Sortida amb maletes per tal
d’abordar el nostre vol i iniciar el nostre
itinerari per la llegendària Ruta 66.
Visitarem el Route 66 Museum de Pontiac.
Continuarem fins a Springfield. Dinar.
Visitarem el Parc Nacional de la Casa
d’Abraham Lincoln, així com la seva tomba.
Seguirem la nostra ruta fins a la ciutat de
St Louis. Sopar i allotjament.
18 juny ST. LOUIS – NASHVILLE
Esmorzar. Visita de la ciutat de St. Louis,
començant pel Gateway Arch, on hi
pujarem per tal d’apreciar les vistes del riu
Mississipí. Dinar. Després, continuarem
direcció Nashville. Sopar i allotjament.
19 juny NASHVILLE – MEMPHIS
Esmorzar. Sortida per visitar el Country
Music Hall of Fame. Continuarem, després,
direcció ciutat de Memphis. Dinar en ruta.
Continuarem cap a Memphis, visitant els
Estudis Sun. Sopar i allotjament

20 juny MEMPHIS – JACKSON
Esmorzar i sortida per visitar la ciutat de
Memphis. Visitarem, també, Graceland,
l’antiga finca d’Elvis Presley, on trobarem
un museu ple de records de la seva vida.
Anirem el motel Lorraine, escenari de la
mort de Martin Luther King, transformat
avui en museu i fundació dels drets civils.
Dinar. Emprendrem camí cap a Jackson.
Sopar i allotjament.
21 juny JACKSON – NOVA ORLEANS
Esmorzar. Visitarem la impressionant
Plantation Nottoway. Dinar. Seguidament,
visitarem
l’Oak
Valley
Plantation.
Finalment, ens dirigirem a Nova Orleans.
Sopar. Nit lliure per explorar el famós
French Quarter i el Bourbon Street.
22 juny NOVA ORLEANS
Esmorzar. Recorrerem la ciutat de Nova
Orleans, tot veient els glamurosos anys
del Antebellum. Visitarem els districtes
Warehouse i Garden. A més a més,
veurem St. Charles Avenue, i els parcs
Verd i Audubon. Visitarem el cementiri de
St. Louise, el parc de la ciutat i
explorarem el famós French Quarter.
Dinar i un bon cafè espresso al famós
Cafe du Monde. Aquesta nit, magnífic
creuer pel riu Mississipí. Nit lliure.
23 juny NOVA ORLEANS – BARCELONA
Esmorzar. Dia lliure per seguir visitant la
ciutat amb el nostre guia. A l’hora
prevista, trasllat cap a l’aeroport per
emprendre el vol de retorn (via ciutat
americana). Arribada i connexió amb el
vol que ens portarà cap a Barcelona.
24 juny BARCELONA
Arribada a Barcelona.

