
Costa Oest—Parcs Nacionals 
Estats Units  

EL NOSTRE PREU INCLOU 
•Bitllet d’avió, classe turista, companyia 

regular: BARCELONA – LOS ANGELES i 
SAN FRANCISCO – BARCELONA. 

•Taxes d’aeroport. 

•Trasllats aeroport – hotel – aeroport. 

•Allotjaments en hotels de 3-4 estrelles. 

•Règim de pensió completa (begudes no 

incloses), del sopar del primer dia fins al 
dinar de l’últim. 

•Recorregut amb autocar modern. 

•Guia oficial de parla espanyola durant 

tot el recorregut. 

•Visites incloses a: Seligman (Ruta 66), 

Pac Nacional de Grand Canyon, el Parc 
Nacional de Monument Valley i Navajo 
Tribal Park, el Bruce Canyon National 
Park, el Zion National Park, city tour per 
Las Vegas de nit, pujada a la Torre 
Stratosphere a Las Vegas, la Mojave 
National Reserve, la 17 Mille Drive de 
Carmel a Monterrey, el Henry Cowell 
State Park (sequoies gegants), city tour 
de San Francisco i city tour de Sausalito. 

•Guia acompanyant des de Barcelona. 

•Documentació viatge. 

•Tramitació ESTA, visat d’entrada a 

Estats Units. 

•Assegurança assistència i cancel·lació 

de viatge. 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 
•Begudes durant els àpats inclosos. 

•Propines xofer i guia. 

•Maleters a aeroports i hotels. 

•Serveis no especificats amb anterioritat. 

 
 

Del 14 al 26 de setembre de 2019. 

14 set. BARCELONA – LOS ANGELES 
Vol regular amb destí Los Angeles, via una 
punt entremig. Arribada, assistència i 
trasllat privat a l’HOTEL durant el recorregut 
breu panoràmica. Sopar i allotjament. 
 

15 set. LOS ANGELES 
Esmorzar. Sortida per a visitar la ciutat de 
Los Angeles incloent els diferents barris i la 
zona de Hollywood amb el Passeig de la 
Fama, el Teatre Xinès i el Teatre Dolby. 
Dinar. A la tarda, visita a Santa Mónica. 
Sopar i allotjament. 
 

16 set. LOS ANGELES – LAUGHLIN 
Esmorzar. Sortida per carretera fins a la 
reserva de Mojave. Dinar en un restaurant 
emblemàtic de la Ruta 66, abans de 
continuar el pas del desert fins a Laughlin al 
marge del riu Colorado que divideix Nevada 
i Arizona. Acomodació a l’HOTEL. Sopar a 
l’hotel. Allotjament. 
 

17 set. LAUGHLIN – GRAND CANYON – 
FLAGSTAFF 
Esmorzar. Sortida cap a l’Estat d’Arizona 
mitjançant la llegendària Ruta 66 amb 
parada a Seligman. Dinar i oportunitat d’un 
tour opcional d’Helicòpter sobre el Grand 
Canyon (30 minuts). Parc Nacional de Grand 
Canyon vora sud. Aquí visitaran i exploraran 
4 extraordinaris punts panoràmics de camí 
de sortida del Parc cap el territori Navajo 
per a una nit d’HOTEL a Flagstaff. Sopar i 
allotjament. 
 

18 set. FLAGSTAFF – MONUMENT 
VALLEY – KANAB 
Esmorzar. Sortida per carretera cap a 
Cameron Trading Post. Dinar abans de 
visitar Monument Valley, rodejats per les 
formacions vermelles. Passaran per sobre la 
pressa de Glen Canyon amb vistes de 
l’espectacular Llac Powell. Continuació fins a 
Kanab. Sopar i allotjament a l’HOTEL. 
 

19 set. KANAB – BRYCE/ZION CANYON – 
LAS VEGAS 
Esmorzar. Sortida cap a Bryce Canyon 
National Park amb un espectacle natural 
d’amfiteatres amb enormes columnes 
anomenades “Hoodos”. Dinar. Continuació a 
través del Red Canyon i St. George de camí 
a Las Vegas. City tour nocturn amb sopar 
bufet. Allotjament a l’HOTEL. 
 

#PARTNER 

20 set. LAS VEGAS 
Esmorzar. Matí lliure. Dinar. A la tarda, 
després de visitar el cartell del “Welcom to 
Fabulous Las Vegas”, la casa de Harley 
Davidosn i temps per compres. Sopar i 
pujada fins al cim de la torre de 
l’Stratospjere. Allotjament. 
 

21 set. LAS VEGAS – BAKERFIEKD – 
FRESNO 
Esmorzar. Sortida direcció l’àrea Central-
Oest de Califòrnia pel vast desert de Mojave 
passant per Brastow. Dinar. Continuació per 
la Ruta 99 fins a Fresno. Sopar i allotjament 
a l’HOTEL. 
 

22 set. FRESNO – YOSEMITE – LOS 
BAÑOS 
Esmorzar. Sortida a través de les serres i 
boscos direcció a Mariposa Grove al Parc 
Nacional de Yosemite. Aquí apreciaran les 
gegants sequoies de més de 100 metres 
d’alçada. Seguidament, continuació cap a la 
Vall de Yosemite. Parada per dinar. A la 
tarda, tornada pels camins panoràmics de 
Yosemite fins a Los Baños. Sopar i 
allotjament a l’HOTEL. 
 

23 set. LOS BAÑOS – CARMEL – 
MONTERREY – SAN FRANCISCO 
Esmorzar. Sortida direcció a la costa de 
l’Oceà Pacífic per visitar la ciutat de Carmel i 
la Mision Franciscana. Seguiran per 17 Milles 
Drive fins arribar a “Cannery Row” per 
finalment visitar Monterrey. Dinar. 
Continuació per Silicon Valley fins a San 
Francisco. Sopar i allotjament a l’HOTEL. 
 

24 set. SAN FRANCISCO 
Esmorzar. Sortida per recórrer San 
Francisco amb els diferents barris fins a 
l’embarcador i el port de pescadors amb el 
famós Pier 39 on dinaran. Continuació 
visitant el famós “Pont Golden Gate” amb 
parada al pont i després la ciutat de 
Sausalito. Sopar a Union Square. Retorn a 
l’hotel. Allotjament. 
 

25 set. SAN FRANCISCO – BARCELONA 
Esmorzar. Matí lliure. Dinar. A la tarda, 
trasllat a l’aeroport. Vol regular amb destí 
Barcelona, via una ciutat europea. Nit a 
bord. 
 

26 set. BARCELONA 
Arribada a Barcelona.  

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble 5.450 € 
Supl. Individual       360 € 

NOTA: Preu calculat per un mínim de 15 
persones amb data febrer de 2019. 
Qualsevol variació en la data de sortida, 
tarifa aèria, canvi de divisa, 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 


