
COSTA OEST DELS ESTATS UNITS

Sortida el 4 d’octubre

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 amb tot 
inclòs i guia acompanyant

Sabadell – Arimon, 60 – 64 – Tel. 93 748 43 30
Barcelona – Còrsega, 299, àtic 3ª – Tel. 93 131 70 94

info@promoviatges.cat



ITINERARI

Primer dia.
Barcelona – Los Ángeles
Presentació als mostradors d’Iberia de la T1 de l’aeroport de Barcelona a les
11.00 hores. Sortida a les 14.00 hores en el vol IB2623 directe a Los
Ángeles. Arribada a les 18.10 hores. Assistència i trasllat a l’Hotel Westin
Bonaventure 4* o similar. Distribució d’habitacions i sopar en un restaurant
proper. Allotjament a l’hotel.

Segon dia.
Los Ángeles
Esmorzar a l’hotel. A primera hora, realitzarem una visita panoràmica del
centre de Los Ángeles, el Civic Center, Hollywood Boulevard, Sunset Street
amb el Teatre Xinès i l’avinguda de les estrelles. Finalitzarem la visita a la
zona comercial de Rodeo Drive. Dinar. A la tarda, ens traslladarem fins a les
platges de Venice i la famosa localitat de Santa Mònica. Disposarem de
temps per passejar pels seus carrers. Retorn a l’hotel i allotjament.
Per tal que puguis escollir al teu gust un dels àpats del dia, aquesta nit el 

sopar serà lliure. Si ho necessites, la nostra guia et donarà algunes 

recomanacions.

Tercer dia.
Los Ángeles – Las Vegas
Esmorzar a l’hotel. Al matí, sortirem en autocar fins a l’estat de Nevada per
conèixer la impressionant ciutat de Las Vegas. Trasllat a l’Hotel Bally’s Las
Vegas 4* o similar i distribució d’habitacions. Dinar. A la tarda, passejarem
amb el nostre guia per Las Vegas Strip, conegut com The Strip, el cor de la
ciutat dels casinos. Aquesta és una de les avingudes més filmades i
fotografiades dels Estats Units. La majoria dels hotels, casinos i resorts més
grans del món es troben a The Strip.
Per tal que puguis escollir al teu gust un dels àpats del dia, aquesta nit el 

sopar serà lliure. Si ho necessites, la nostra guia et donarà algunes 

recomanacions.
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https://westin-bonaventure-hotel-los-angeles.hotelmix.es/
https://www.caesars.com/horseshoe-las-vegas?utm_campaign=GMB&utm_source=google&utm_medium=local&utm_term=HorseshoeLasVegasHotelandCasino&utm_content=hotel
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Quart dia.
Las Vegas – Bryce Canyon
Esmorzar a l’hotel. Avui ens desplaçarem fins a l’Estat de Utah. La nostra
ruta ens portarà al Bryce Canyon National Park. Dinar en un restaurant. A la
tarda coneixerem aquest parc que és caracteritza per les seves formacions
rocoses en forma d’agulles anomenades “hoodoos” . Des de diferents
miradors admirarem els colors d’aquestes estructures rocoses i fins i tot
podrem caminar entre elles. Més tard, ens desplaçarem a l’Hotel Ruby’s 3*
Inn o similar. Sopar i allotjament.

Cinquè dia.
Bryce Canyon – Antelope Canyon – Monument Valley
Esmorzar a l’hotel. Començarem el dia travessant les zones de les
Vermillions Cliff fins a la ciutat de Page, situada a la vora del llac Powell.
Visitarem l’Antelope Canyon, meravella de la natura dins de la reserva dels
indis navajos. Dinar en un restaurant de Page. A la tarda, arribarem al
mirador Horseshoe Bend. El seu nom es deu a la forma de ferradura que ha
creat el riu Colorado. Continuarem cap a Kayenta, porta d’entrada de
Monument Valley. Arribada a l’Hotel Kayenta Monument Valley Inn 3* o
similar. Sopar i allotjament.

Sisè dia.
Monument Valley – Grand Canyon
Esmorzar a l’hotel. A primera hora, sortirem cap a Monument Valley, on el
vent i l’aigua han configurat unes formacions rocoses extraordinàries de
color vermell, molt conegudes pel rodatge de les pel·lícules de l’Oest. Ens
endinsarem en aquest escenaris a través d’un recorregut en 4×4. Dinar a
Kayenta. En acabar, ruta al Grand Canyon, la famosa gola excavada pel riu
Colorado de més de 400 km de llarg. Per la seva grandiositat i bellesa, ha
estat declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Arribarem a la
millor hora, quan el sol fa ressaltar els tons vermells de les parets.
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http://www.rubysinn.com/
https://www.kayentamonumentvalleyinn.com/
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Trasllat a l’Hotel Canyon Plaza Resort 3* o similar i distribució
d’habitacions. Sopar i allotjament.

Setè dia.
Grand Canyon
Esmorzar a l’hotel. Dedicarem tot el dia en aquest parc, fent parades als
diferents miradors. Dinar i sopar a l’hotel. Opcional: Sobrevol en helicòpter
sobre el Grand Canyon de 25 minuts de durada.

Vuitè dia.
Grand Canyon – Las Vegas
Esmozar a l’hotel. Ruta a Las Vegas. En arribar, farem una panoràmica amb
autocar per veure Old las Vegas, zona on es van construir els primers
casinos. Dinar en un restaurant. Trasllat a l’Hotel Bally’s Las Vegas 4* o
similar.
Per tal que puguis escollir al teu gust un dels àpats del dia, aquesta nit el 

sopar serà lliure. Si ho necessites, la nostra guia et donarà algunes 

recomanacions.

Novè dia.
Las Vegas – San Francisco
A mig matí farem un brunch, esmorzar-dinar, abans d’anar a l’aeroport.
Sortida en vol directe a San Francisco. Arribada i trasllat a l’Hotel Parc 55
4* o similar. Allotjament. Amb la nostre guia farem un passeig pels voltants
de Union Square, centre neuràlgic i comercial de la ciutat.
Per tal que puguis escollir al teu gust un dels àpats del dia, aquesta nit el 

sopar serà lliure. Si ho necessites, la nostra guia et donarà algunes 

recomanacions.

Desè dia
San Francisco
Esmorzar a l’hotel. El dia d’avui, el dedicarem a conèixer els diferents barris
de la ciutat. Començarem fent una visita panoràmica que ens portarà per la
Catedral, el Civic Garden, les fotogè niques cases d’Alamo Square i
Lombard Street.
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http://www.grandcanyonplaza.com/
https://www.caesars.com/horseshoe-las-vegas?utm_campaign=GMB&utm_source=google&utm_medium=local&utm_term=HorseshoeLasVegasHotelandCasino&utm_content=hotel#0
https://www.hiltonhotels.com/es_XM/estados-unidos/parc-55-san-francisco-a-hilton-hotel/
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En acabar, ens desplaçarem fins a un dels punts més fotografiats de San
Francisco, el Golden Gate. Continuació a la població de Sausalito, a l’altra
banda de la badia. Dinar. A la tarda, temps lliure per gaudir d’aquesta
bonica població turística coneguda pel seu port pesquer i les seves vistes
de San Francisco. Retorn a l’hotel. Allotjament.
Per tal que puguis escollir al teu gust un dels àpats del dia, aquesta nit el 

sopar serà lliure. Si ho necessites, la nostra guia et donarà algunes 

recomanacions.

Onzè dia.
San Francisco
Esmorzar a l’hotel. Al matí, ens traslladarem al moll per embarcar-nos en un
ferri en direcció a la Roca: Alcatraz. Visitarem la presó més famosa del país,
per haver acollit als criminals més coneguts com Al Capone. Retorn a San
Francisco. Dinar. Temps lliure per gaudir de la zona comercial i lúdica del
Pier 39 i de Fisherman Warf. Retorn a l’hotel en tramvia. Allotjament.
Per tal que puguis escollir al teu gust un dels àpats del dia, aquesta nit el 

sopar serà lliure. Si ho necessites, la nostra guia et donarà algunes 

recomanacions.

Dotzè dia.
San Francisco – Yosemite
Esmorzar a l’hotel. A mig matí, deixarem la ciutat de San Francisco i
iniciarem la nostra ruta cap al Yosemite National Park, famós per les seves
sequoies gegants. Arribarem a Groveland, on tenim el nostre hotel. Dinar i
instal·lació al Yosemite Westgate Lodge 4* o similar. A la tarda, ens
acostarem a l‘entrada oest del parc per fer una passejada en aquest entorn
natural. Sopar i allotjament.
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https://www.yosemitewestgate.com/
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Tretzè dia.
Yosemite
Esmorzar a l’hotel. Dedicarem tot el dia a conèixer els punts més
emblemàtics d’aquest parc. Anirem al Tunnel View, on gaudirem de les
vistes del saltant d’aigua Bridalveil i de les muntanyes granítiques del Gran
Capità i del Half Dome. Ens acostarem al fons de la vall amb els rius de
aigües transparents i a Yosemite Village farem un dinar informal. Abans de
marxar del parc, passejarem pel Tuolumne Grove, el bosc de Sequoies
gegants. Aquí es troba la sequoia Grozzly Giant, una de les més grans del
món, amb gairebé 30 metres de circumferència. Retorn a l’hotel, sopar i
allotjament.

Catorzè dia.
Yosemite – Barcelona
Esmorzar a l’hotel. Trasllat a l’aeroport de San Francisco. Dinar en ruta.
Facturació i vol directe a Barcelona. Sortida en el vol IB2622 de les 20.10
hores. Nit a l’avió.

Quinzè dia.
Barcelona
Arribada prevista a la T1 de l’aeroport de Barcelona a les 17.00 hores.
Recollida d’equipatges i fi dels nostres serveis.

Aquest itinerari de viatge pot tenir lleugeres modificacions. L’ordre i 
contingut de les visites serà el que es lliuri amb la documentació de viatge.
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SERVEIS I REQUISITS

Serveis inclosos:

•Bitllet d’avió (horaris definitius a la documentació de viatge).

•Esmorzars i dinars durant tot el viatge.

•Alguns sopars esmentats a l’itinerari.

•Allotjament als hotels definits a l’itinerari.

•Visites definides a l’itinerari com a incloses.

•Acompanyant de Promoviatges durant tot el viatge.

•Guia local en destí.

•Assegurança ampliada d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos:

•Sopars a Los Ángeles, Las Vegas i San Francisco.

•Begudes als àpats.

•Propines serveis locals.

•Extres de caràcter personal.

•Qualsevol servei no esmentat com a inclòs.
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SERVEIS I REQUISITS

Requisits

Visat ESTA +20€.

Important: Per fer aquest viatge cal tenir el Certificat Covid Digital de la UE.

Passaport amb vigència (mínim 6 mesos). El nom i cognoms de la reserva

han de coincidir amb els del passaport.
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PREUS

PREUS BÀSICS PREU CLIENT COMPRA 
ANTICIPADA

Preu base per persona en 
habitació doble

X€ X€

Suplement habitació individual +X€.
Taxes aèries a reconfirmar 30 dies abans de la sortida +X€.
Opcional sobrevol en helicòpter pel Grand Canyon +X€.
Visat ESTA +20€.
Opcional
Compra anticipada -X€
Pagament total -X€
Assegurança anul·lació i assistència Covid-19 +X€.

Condicions garantides amb una participació mínima de 15 persones.

Gaudeix de les nostres promocions per viatjar a millor preu
Compra anticipada. Si contracteu el vostre viatge amb 60 dies
d’antelació a la sortida del viatge, podreu gaudir del nostre preu
especial.
Pagament total. Si en el moment de contractar el viatge dins del
termini de compra anticipada, feu el pagament total, tindreu un
descompte addicional sobre el preu especial.

Reserves forma de pagament: Pagament d’un 25% del total com a
dipòsit. El pagament de la resta caldrà fer-lo 40 dies abans de la
sortida. Els viatgers que s’acullin al descompte de pagament total,
disposaran de 3 dies laborables per a realitzar-lo, des de la
formalització de la reserva anticipada.
Reserves online: Pagament d’un 25% del total com a dipòsit, sigui
quina sigui la tipologia del viatge. La resta del pagament es realitzarà
40 dies abans de la sortida.
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