
COSTA OEST DELS ESTATS UNITS

Viatge a mida 

La Costa Oest dels 
Estats Units atrau 
l’interès de viatgers 
d’arreu del món. Les 
històries dels natius 
americans, els seus 
paisatges d’aventura, 
la salvatge costa del 
Pacífic, el desert i 
grans ciutats com Las 
Vegas o San Francisco 
són els ingredients 
perfectes d’un viatge 
mític que molts somien 
fer.

Viatge de 15  dies 
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ITINERARI

Primer dia

BARCELONA – SAN FRANCISCO

Presentació a l'aeroport de Barcelona, 3h abans de la sortida del vol directe

destinació San Francisco. Arribada, control d'immigració i trobada amb el

xofer que us traslladarà a l'hotel, situat al centre de la ciutat. Allotjament.

Segon dia

SAN FRANCISCO

Esmorzar a l'hotel. L'autobús turístic és una opció interessant per a explorar

San Francisco al complet. Els autobusos Big Bus San Francisco compten

amb dues plantes i són descapotables, per la qual cosa ofereixen

immillorables vistes de la ciutat. Podeu pujar i baixar en qualsevol de les

seves parades per a explorar la ciutat al vostre aire. Compta amb més de

20 parades i recorre els llocs més importants de la ciutat en una ruta de

dues hores de durada. Durant tot el recorregut gaudireu de comentaris

gravats en espanyol sobre els llocs que es recorren. Algunes de les parades

més interessants són Fisherman's Wharf, Lombard Street, Alamo Square,

Golden Gate Park, Union Square i, com no, North Vista Point, el millor

mirador de l'increïble pont Golden Gate. Podreu gaudir del bitllet de 2 dies,

el qual inclou accés als autobusos turístics de Big Bus, la visita a peu per

Chinatown (en anglès), un tour nocturn amb autobús descapotable i un

passeig en troleibús per Sausalito. A més de l'entrada al Museu de Madame

Tussauds. Allotjament.

Tercer dia

SAN FRANCISCO

Esmorzar a l'hotel. Avui, podeu continuar descobrint la ciutat al vostre

ritme amb els autobusos Big Bus. A la tarda, arriba el moment de conèixer
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la joia de San Francisco, Alcatraz, la presó més famosa del món. L'aventura

comença prenent el vaixell que us portarà a "La Roca", com es coneix l'illa,

especialment des de la pel·lícula de Sean Connery, Nicolas Cage i Ed

Harris. Només baixar del vaixell us lliuraran una guia i una audioguia en

espanyol. L'audioguia compta amb vuit narradors que en el seu moment

van ser protagonistes de la presó, quatre carcellers i quatre presoners que

us explicaran les històries i les llegendes de cada racó de la presó. Després

de la visita a Alcatraz, el vaixell us portarà de retorn a Fisherman’s Wharf.

Quart dia

SAN FRANCISCO

Esmorzar a l'hotel. Dia lliure per a continuar coneixent la ciutat recorrent els

seus empinats carrers vorejats per cases de l'època victoriana, una enorme

badia d'aigües turqueses envoltada de pujols i vehicles antics tirats per

cable que encara avui transporten passatgers, fa de San Francisco una de

les ciutats més pintoresques del país. La ciutat ha desenvolupat una

personalitat pròpia gràcies a la mescla de diverses cultures, com a nadius

americans, els colonitzadors espanyols, els aventurers a la recerca d'or i els

nombrosos immigrants europeus, africans i asiàtics.

Cinquè dia

15 Agost. SAN FRANCISCO

Esmorzar a l'hotel. Matí lliure per a descansar o realitzar unes compres a

Union Square. Després de passar a recollir-vos pel vostre hotel a les 13.00

hores, ens dirigirem a la badia de San Francisco per a creuar l'imponent

Golden Gate, fent una primera parada a "Vista Point", el millor lloc per a

observar la increïble obra d'enginyeria. Continuant a través de Cap Marín

arribarem al bosc Muir Woods, famós pels les seves sequoies gegants, els

arbres més grans del món. Poden arribar a mesurar fins a 150 metres

.
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d'altura i el diàmetre del seu tronc oscil·la entre els 5 i els 7 metres. Les

sequoies poden arribar a viure fins a 4.000 anys. Gaudint de l'aire pur, fresc,

fragant i amb una aroma a llorer, recorrerem a peu l'últim refugi d'aquests

gegants del període Juràssic i arribarem fins al rierol Redwood. Durant tot

el camí, us explicarem la fauna i la flora del lloc. Deixant enrere la

naturalesa, ens dirigirem a Sausalito, la nostra següent parada, una

preciosa ciutat amb aire mediterrani, construïda en un pujol a la vora de la

badia. Residència de múltiples artistes, a Sausalito trobareu moltes

galeries d'art, cafès i boutiques. A més, a l’estar situada a davant de San

Francisco, constitueix un dels millors punts per a admirar la ciutat. Després

de tenir temps lliure per a gaudir de Sausalito, tornarem a San Francisco. El

tour finalitzarà en els punts de trobada al voltant de les 17.00 hores.

Sisè dia

SAN FRANCISCO

Esmorzar a l'hotel. Després de passar a recollir-vos pel vostre hotel

creuarem el representatiu Golden Gate per a dirigir-nos al nord de la ciutat,

on es troba el famós "Wine Country". Des del gegant d'acer podreu veure

una increïble panoràmica de San Francisco, l'Illa de l'Àngel i Alcatraz. Una

vegada arribats a les valls de Napa i de Sonoma començarem a recórrer la

zona, gaudint de les millors vistes de les vinyes i els cellers. A més dels vins,

les granges de la regió produeixen tot tipus de lactis de qualitat,

especialment de formatge fresc. Aquesta és una tradició amb més de mig

segle d'antiguitat. Després del recorregut panoràmic ens endinsarem en un

dels cellers més cèlebres de la zona (Cellers Rutherford, Roberto Mondani

o Cline en funció del dia), on ho aprendreu tot sobre els processos de

premsatge, fermentació i embotellat. Com no podia ser d'una altra manera,

finalitzarem la visita amb un tast de vins. El tour finalitza tornant de nou als

punts de trobada (o al lloc que preferiu), arribant sobre les 16.00 hores.

Tarda lliure per a continuar gaudint la ciutat al vostre aire.
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Setè dia

SAN FRANCISCO – LAS VEGAS

Esmorzar a l'hotel. A l'hora indicada, trasllat a l'aeroport per a partir cap a

Las Vegas. Arribada a la ciutat, trasllat a l'hotel i allotjament. Dia lliure per a

començar a conèixer la famosa ciutat dels casinos i les noces oficiades per

Elvis Presley.

Vuitè dia

LAS VEGAS

Esmorzar a l'hotel. Sortida al matí cap al Gran Canó, sens dubte un dels

dies més memorables del viatge. Esmorzar (no inclòs.. Passeig per la riba

sud per a veure una de les Meravelles del Món més impressionants, resultat

de milions d'anys d'erosió, vent i aigua amb impressionants paisatges

d'ombres i colors impenetrables. Opcional: tour escènic en helicòpter

sobre el canó. Sopar (opció mitja pensió) i allotjament a Tusayan.

Novè dia

GRAND CANYON – MONUMENT VALLEY – PAGE

Esmorzar a l'hotel. Continuem explorant el parc cap al poble de Gran Canó

a través de la ruta panoràmica Desert View Drive. Durant el camí gaudirem

de parades a miradors com GrandView i Navajo. Sortida cap a Monument

Valley, envoltats dels pujols vermells protagonistes de nombrosos

westerns. Esmorzar (no inclòs). Opcional: tour en jeep Indis Navajos.

Parada al Lake Powell i presa de Glen Canyon. Opcional : Vol panoràmic

sobre Lake Powell. Aquest és el segon llac artificial més gran dels Estats

Units, 300 km de llarg i la seva riba té un total de 3136 km. Aquí trobem 96

canons (de colors espectaculars, especialment a l'alba i vesprejar), ruïnes

índies, illes i formacions rocoses impressionants. Sopar (opció mitja pensió)

i allotjament a Page.
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Desè dia

PAGE – ANTELOPE CANYON – BRYCE

Esmorzar a l'hotel. Comencem el dia amb una visita a Antelope Slot

Canyon. Suaument tallats a l'arenisca durant mil·lennis, els canons de

ranura són passatges majestuosos i estrets, amb eixos ocasionals de llum

que els fan gairebé màgics, només hi ha espai per a petits grups. Partirem

després cap a Bryce Canyon, un dels Parcs Nacionals més impressionants

d'Utah. Els mormons van descobrir aquest lloc en el segle XIX. Les

enlluernadores formes i ombres de les pedres de l'inoblidable Pink Cliffs

varien constantment des de l'alba fins a l'ocàs. Esmorzar (no inclòs). Sopar

(opció mitja pensió) i allotjament a Bryce.

Onzè dia

BRYCE – ZION – LAS VEGAS

Esmorzar a l'hotel. Sortida al matí cap al parc més antic d'Utah: El Canó

Zion, amb roques en forma de catedral i fauna variada. Algunes parets del

canó tenen més de 1.000 metres d'altitud. Esmorzar (no inclòs). A la tarda,

arribada a Las Vegas, capital mundial de joc, sembla un miratge enmig del

desert. Temps lliure per a descobrir els enlluernadors hotels i casinos. Nit

lliure per a gaudir la ciutat i totes les seves diversions. Sopar (no inclòs) i

allotjament. Opcional: Las Vegas de nit, en autocar amb guia de parla

espanyola.

Dotzè dia

LAS VEGAS – LOS ANGELES

Esmorzar a l'hotel. Trasllat privat a l'aeroport per a sortir en vol amb

destinació Los Angeles. Arribada i resta del dia lliure per a començar a

descobrir una de les ciutats més importants dels Estats Units. Allotjament.
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Tretzè dia

LOS ANGELES

Esmorzar a l'hotel. Després de passar a recollir-vos pel vostre hotel de Los

Angeles a les 8.30 hores, començarem el tour dirigint-nos fins al famós i

acabat de recuperar Downtown, el centre de la ciutat. Una vegada en el

Downtown, acollits per infinitat de gratacel, descobrirem llocs com la

històrica Plaza Olvera, centre de l'herència hispana, la Sala de Concerts

Walt Disney, la Catedral de La nostra Senyora de Los Angeles, l'Auditori

Dorothy Chandler Pavillion o el Staples Center. Sabíeu que aquest últim és

l'estadi de Los Angeles Lakers? El tour continua passant per davant de les

Cases Victorianes d’Angeleno Heights. La següent parada serà Hollywood,

la meca del cinema, on passejant per l'Avinguda de les Estrelles degustareu

el glamur de la catifa vermella. Aquí es troben el Teatre Dolby, on es lliuren

els Premis Oscar, i el Teatre Xinès. Deixant enrere Hollywood travessarem

Sunset Boulevard, centre de la vida nocturna gràcies als seus famosos

clubs, restaurants i hotels, per a dirigir-nos a Beverly Hills i Marrada Drive,

els dos barris més exclusius de Los Angeles i on es troben les zones

residencials i comercials preferides pels famosos. Finalitzat el tour (i si heu

tingut sort, després d'haver vist a alguna estrella de cinema), us portarem

de retorn a l'hotel. A la tarda, després de passar a recollir-vos per l'hotel a

les 13.30 hores ens dirigirem a Santa Mónica, on es troba el seu famós moll,

un parc d'atraccions que ha servit d'escenari a un innombrable nombre de

pel·lícules com Forrest Gump, Titanic, Iron Man o Cellular. La nostra

següent parada serà Venice Beach, la platja més representativa de Los

Angeles. També coneguda com Muscle Beach (platja dels músculs), aquí

és on es reuneixen centenars de culturistes, atletes, patinadores i milers

d'observadors. Deixant enrere la "petita Venècia" posarem rumb a Marina

del Rei, la nostra última parada. A Marina del Rei veurem Fisherman’s

Village i la seva marina, un dels ports esportius més grans del món, amb
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capacitat per a 5.300 vaixells. Després de passar una tarda de cinema,

tornarem a l'hotel sobre les 17.30 hores. Allotjament.

Catorzè dia

LOS ANGELES - BARCELONA

Esmorzar a l'hotel. A l'hora indicada, trasllat a l'aeroport de Los Angeles per

a prendre un vol internacional de tornada a casa. Nit a bord.

Quinzè dia

25 Agost. BARCELONA

Arribada i fi dels nostres serveis.
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SERVEIS I RECOLLIDES

Serveis inclosos:

• Vols Internacionals Barcelona – San Francisco / Los Angeles –

Barcelona, a classe turista amb la companyia Iberia

• Vol nacional amb la companyia UNITED AIRLINES (no inclou facturació 

de maleta, pagament directe a l'aeroport (30USD aprox.)

• Taxes aèries

• Facturació de 1 maleta per persona en vol internacional

• Trasllats aeroport – hotel – aeroport

• Allotjament en base a habitació doble

• Esmorzar als allotjaments de San Francisco i Los Angeles

• Mitja Pensió durant el circuit

• Transport amb autobús amb aire condicionat i guia de parla hispana

• Entrada als següents parcs Grand Canyon – Monument Valley – Antolpe

Canyon – Bryce Canyon – Zion

• Visites i entrades esmentades a l'itinerari

• Taxes i propines

• Assegurança d'assistència en viatge i cancel·lació per força major (inclou 

cobertures Covid)
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SERVEIS I RECOLLIDES

Serveis no inclosos:

• Menjars no mencionats

• Excursions opcionals

• Visat AQUESTA entrada Estats Units

• Allò no esmentat a l'apartat anterior

Important: Per fer aquest viatge cal tenir el certificat de vacunació Covid-

19 de les dues dosis.

REQUISITS D’ENTRADA:

Passaport amb vigència mínima de 6 mesos i amb mínim un full en blanc.

Es requereix Visat ESTA.
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