
TRIANGLE DE L'OEST

Vine a conèixer Los Angeles, el nucli de
la indústria cinematogràfica dels Estats
Units, Las Vegas capital mundial de
l'entreteniment i San Francisco una de
les ciutats més turístiques dels país.
Visitarem també alguns dels parcs
nacionals més importants del país. 
Des dels boscos de sequoies del nord
fins les platges de surfistes del sud,
Califòrnia és sens dubte un estat amb
molts contrasts. 

VENS AMB NOSALTRES?

CALIFÒRNIA

3.950 €  + taxCALIFÒRNIA 
Del 29 setembre al 9 octubre 2023  11 dies



29 SETEMBRE (Divendres) 
PUNT D'ORIGEN - BARCELONA – LOS ANGELES
Trasllat cap a l’aeroport del Prat per sortir en vol amb destinació
Los Angeles a les 08:00h via punt europeu. Arribada a les 16:55h.
Assistència i trasllats a l’hotel. Sopar i temps lliure. Allotjament a
l'hotel. 

30 SETEMBRE (Dissabte)  
LOS ANGELES                        
Esmorzar buffet (American breakfast). Pel matí començarem la
visita de la ciutat de Los Angeles, la més gran de tot l’estat de
Califòrnia i la segona en importància de tot el país. La ciutat es troba
als peus de la carena muntanyosa de Santa Mònica i Sant Gabriel.
Visitarem el centre de la ciutat Downtown, el Districte Financer,
Dorothy Chandler Pavillion i Plaza Olvera. Continuarem cap a
Hollywood on apreciarem el Teatre Dolby, on fan la famosa entrega
dels premis Oscars. El Teatre Xinès, l'Avinguda de les Estrelles i
Sunset Bulevard. La visita continua cap a la zona residencial de
Beverly Hills. amb les mansions de les “estrelles” de cinema
americà, Rodeo Drive on destaquem les “boutiques de les marques
de luxe” i Melrose Place, barris exclusius de l’alta societat
californiana, Cívic Center, etc. Dinar en restaurant. 
Tarda lliure, possibilitat opcionalment de descobrir les platges de
Malibu, admirar la pràctica del surf i les vistes del litoral de Santa
Mònica, Venice Beach (zona d’artistes) i Fisherman’s Village a
Marina del Rei o per anar a Universal Studios. Allotjament a l'hotel.

1 OCTUBRE (Diumenge)
LOS ANGELES - DESERT MOJAVE - GRAND CANYON
Esmorzar americà. Sortida a primera hora del matí cap al Grand
Canyon, una de les 7 meravelles naturals del món. Creuarem el
desert Mojave i Arizona. Farem una parada a Seligman per veure un
lloc de descans de la mítica Ruta66. Arribada al vespre a l’hotel.
Sopar i allotjament.

2 OCTUBRE (Dilluns)
GRAND CANYON - HOOVER DAM - LAS VEGAS
Esmorzar americà. Visita del Grand Canyon. és un paradís pels
amants de la naturalesa i la fotografia. Coneixerem el punt
panoràmic més visitat del parc per gaudir d'unes vistes
fantàstiques. Recorregut terrestre per conèixer les interessants i
boniques formacions rocoses que amb el pas dels anys el riu
Colorado ha anat formant i els seus impressionants miradors; Bright
Angel i South Rim. Dinar en ruta, no inclòs. Continuació cap a Las
Vegas. Durant el trajecte ens creuarem amb alguns trams de la
Ruta 66 i passarem a prop de la sorprenent Presa Hoover Dam.
Arribada a la capital del joc d’atzar, la ciutat de les llums i la fantasia.
Sopar i allotjament a l’hotel.
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3 OCTUBRE (Dimarts)
LAS VEGAS 
Esmorzar americà. Matí lliure per gaudir dels seus hotels-
casinos temàtics ambientats en l’edat mitja, Caesar Palace, en
el futur, en la Venècia de Marco Polo, etc. Dinar. Al vespre
recorrerem l’avinguda de Las Vegas Boulevard, l’Strip de Sud a
Nord, visitarem els seus principals casinos amb les seves
múltiples atraccions, el carrer Fremont part antiga de la ciutat
on podrem apreciar un espectacle de llum i so a la pantalla de
Neò gegant que travessa alguns hotels i botigues de la zona.
Acabarem visitant l’hotel mes famós de Las Vegas, el Caesar’s
Palace. Farem també una parada al famós cartell "Welcome
Las Vegas" Retorn a l’hotel i allotjament.

4 OCTUBRE (Dimecres)
LAS VEGAS - MAMMOTH LAKES
Esmorzar americà. Sortida cap a Mammoth Lakes, una zona
amb una naturalesa fantàstica de llacs i muntanyes. Durant la
ruta podrem observar el paisatge del desert de Nevada. Dinar
en ruta, no inclòs. Tornarem a entrar a l'estat de Califòrnia i
seguirem el viatge fins a Mammoth Lakes. Sopar i allotjament
l'hotel.

5 OCTUBRE (Dijous)
MAMMOTH LAKES - YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Esmorzar americà. Sortida de Mammoth Lakes cap al Yosemite
Park, una de les àrees naturals més extenses i importants
d’Amèrica del Nord. Anomenat Yosemite en record d’una tribu
india, els Uzumati. Veurem les extraordinàries Yosemite Falls i
la seva flora i fauna i llacs, coneixerem les seves originals i
grandioses formacions granítiques i les immenses sequoies.
Dinar lliure, no inclòs  Finalitzada la visita, sortida cap a San
Francisco. Sopar i allotjament a l’hotel.

6 OCTUBRE (Divendres)
SAN FRANCISCO 
Esmorzar. Visita de la ciutat de San Francisco, considerada per
la seva situació, importància i atractiu, el centre de la Costa
Oest dels Estats Units. Visitarem el Pont penjat Golden Gate,
Civic Center (un dels edificis més bonics d’Amèrica), centre
neuràlgic i zona de gran ambient, Chinatown, barri xinès, Misión
Dolores, barri marítim, les cases victorianes, Alamo square,
Twin Peaks, barri Hippie etc. Dinar. Recorregut pel centre amb
la nostra guia i possibilitat de passejar amb el famós “Cable
Car”. El final de la tarda el passarem a Fisherman’s Wharf, barri
marítim convertit en un animat centre cultural. Un dels seus
encants és la vista de tota la badia de St. Francisco i de la roca
d’Alcatraz. Visita opcional a Alcatraz. Sopar lliure. Allotjament a
l'hotel.
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Comercial Girona i Barcelona
(Montse Thomas) 674 447 596

Comercial Lleida i Tarragona
(Sònia Barata) 660 191 514

Rambla Nova 39, Igualada

viatjaliadestins.cat

938 017 892

info@viatjaliadestins.cat

Trasllats Punt d'origen - aeroport del Prat - Punt 
d'origen

(Descompte 30€ per no utilitzar aquest servei.)
Guia acompanyant de Viatjalia durant tot el viatge.
Vols Barcelona - Los Angeles / San Francisco - 
Barcelona via punt europeu cia Lufthansa.
S’inclou facturació de 1 maleta de 23 Kgs.
Trasllats aeroport – hotel – aeroport.
Autocar privat amb seients assignats
Hotels 3 i 4* cèntrics
Estada en mitja pensió
Excursions i entrades descrites en l'itinerari.
Guia local de parla castellana
Assegurança d'assistència i cancel·lació

SERVEIS INCLOSOS

Suplement habitació individual:  1.190 €

SERVEIS OPCIONALS

3.950 € + 398 € tax 
(En base 20 persones)

Tramitació visat E.S.T.A 25 €

     

PREU PER PERSONA

Passaport amb vigència mínima de 6 mesos.
Vacunació contra COVID 19: 2 dosis mínim 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 
24/02/2023

7 OCTUBRE (Dissabte)
SAN FRANCISCO - Sausalito i Tiburón 
Esmorzar. Durant aquest matí, visitarem les boniques i animades
poblacions de Sausalito i Tiburón. Dinar. A la tarda visitarem els
boscos Muir, impressionant bosc de sequoies mil·lenàries. Retorn a
San Francisco i temps lliure per efectuar interessants compres o
passejar Unión Square. Sopar lliure, no inclòs. Allotjament a l’hotel.

8 OCTUBRE (Diumenge)
SAN FRANCISCO
Esmorzar. Matí lliure per acabar de gaudir de l’ambient d’aquesta
ciutat. A la tarda, trasllats a l’aeroport de San Francisco per sortir
amb vol a les 21:10h amb destinació a Barcelona. Nit a bord.

9 OCTUBRE (Dilluns) 
BARCELONA - PUNT D'ORIGEN
Arribada a les 21:30h i trasllat al punt d'origen.

FI DELS NOSTRES SERVEIS


