
Chicago és la ciutat més important dels grans llacs, a
l’estat d’Illinois al costat del llac Michigan. Els
centenars de gratacels, l'arquitectura dels seus barris,
els animats bars i la seva gastronomia, fan que sigui
sens dubte una ciutat americana molt seductora. 

Nova Orleans és una de les ciutats més fascinants del
món. Una barreja d'influències franceses, africanes i
americanes és el bressol de la música Jazz, música
popular d'Estats Units i juntament amb el Rock i el
Blues esdevindran protagonistes del viatge. 

Gaudirem de l'ambient als diversos estats de Illinois,
Indiana, Louisiana i Tennessee.

La ruta de la música no us deixarà indiferents!

Vens a descobrir-ho amb nosaltres?

RUTA DE LA MÚSICA

4.985 € + tax

11 dies

Del 14 al 24 d'Agost 2023

RUTA DE LA MÚ   ICA
CHICAGO I NEW ORLEANS



14 AGOST (Dilluns)
PUNT D'ORIGEN - BARCELONA – CHICAGO   
Trasllat a l’Aeroport del Prat per sortir amb el vol directe amb destinació a Chicago a
les 14:50h. Arribada a les 17:50h assistència i trasllat a l'hotel. Després de fer el check in
sortirem a passejar per la zona del Millenium Park on es troba "The Bean", l'escultura  
 mirall gegant per començar a gaudir de l'ambient de la ciutat. Podrem admirar tota la
vista dels gratacels i edificis de Chicago, conegut com a "Skyline". Sopar en un
restaurant inclòs. Retorn a l'hotel. Allotjament a l'hotel Hampton Inn Chicago
Downtown 3*.

15 AGOST (Dimarts)
CHICAGO
Esmorzar americà. Visita de la ciutat de Chicago, la tercera ciutat més gran d’Estats
Units: Començarem per l'àrea financera, la Magnificent Mille amb una vista d'un dels
edificis més alts del món, la Torre Willis (antiga Torre Sears que amb 443 m. va ésser
durant anys, l’edifici més alt del món). Visita de la Torre Willis (amb entrada inclosa) per
gaudir d’unes vistes impressionants de la ciutat i varis edificis nobles: El First Chicago
Bank Plaza, el Chicago Board of trade (la Borsa de Chicago) un dels edificis més
impressionants. També podrem veure el Cívic Opera House i el City Hall l’imponent
edifici de l’estat d’Illinois. A més a més des del mirador podrem apreciar quatre estats:
Michigan, Wisconsin, Indiana i Illinois. Recorregut pel Wacker Drive al llarg del Riu
Chicago. Podrem veure el Merchandise Mart, l’edifici que durant un temps va pertànyer
a la família Kennedy i de las Marina City Towers. Continuant al llarg de Lake Shore Drive
visitarem l'Universitat de Chicago i arribarem a l'àrea dels museus on a més a més
podrem gaudir d'unes de les millors vistes panoràmiques de la ciutat. Visitarem també
el Grand Park i el Millenium Park.  A prop hi trobem el Marquette Building on hi ha un
mural de Tiffany's on s'hi representen exploraors famosos i caps d'indígenes. Dinar
inclòs. Per la tarda ens arribarem al Temple Bahai, on farem una visita als agradables
jardins abans de retornar a la ciutat. Veurem el Museu d’història Natural, el Shedd
Aquàrium i Oceanarium i el Adier Planetarium. Sopar lliure. Retorn a l'hotel i allotjament.

16 AGOST (Dimecres) 
CHICAGO  
Esmorzar americà. Gaudirem de l'arquitectura dels carrers i barris pel centre de
Chicago. Admirarem els famosos edificis i ponts d’aquesta bella ciutat, els gratacels
d’estil neogòtic del Tribune Tower (1925), l’antiga Water Tower de 1869, també l’Oak
Street Beach, una de les platges més populars de Chicago, del mar Hancock Centre.
Dels museus i exposicions hi destaca l’Institut d'Art que recull la col·lecció més
impressionant d’expressió artística de la humanitat. Dinar inclòs.
Per la tarda aconsellem fer el creuer de l’Arquitectura, durant la navegació admirarem
des de el riu Chicago, més de 40 edificis considerats monuments històrics de l’Amèrica
moderna, o passejar pel districte de Loop, hi podrem observar de ben a prop els
gratacels històrics, o gaudir de l’anomenat Navy Pier, un moll artificial gairebé d’un
quilòmetre de longitud, construït durant la 1ª Guerra Mundial, a la ribera del llac
Michigan, convertit actualment en una de les principals atraccions turístiques. 
Sopar lliure. Retorn a l'hotel. Allotjament.

17 AGOST (Dijous)
CHICAGO - INDIANAPOLIS (185 milles)
Esmorzar americà. Sortida de Chicago cap a Indianapolis, ciutat coneguda
col·loquialment com a Indy, la capital de l'estat de Indiana. Durant el recorregut
podrem observar paisatges amb moltes granges, algunes poblacions Amish, d'una
ètnia religiosa protestant anabaptista, coneguts per la seva vestimenta modesta i
senzilla i per la seva resistència a adoptar mesures tecnològiques com és l'electricitat.
A Indianapolis també són molt coneguts els "rodeos", un esport eqüestre tradicional
amb la influència històrica dels vaquers mexicans. Arribada a Indianapolis cap al migdia.
Dinar inclòs. Visita de la ciutat i d'alguns dels monuments més importants com el
Capitoli Estatal d'Indiana. Visitarem el famós circuit automobilístic (Indianapolis
Speedway) amb entrada inclosa. Va ser escenari de la llegendària carrera de Les 500
milles d'Indianapolis i conegut com el Brick Yard. Sopar lliure. Allotjament a l'hotel
Hilton Garden Inn Indianapolis Downtown 3*.
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18 AGOST (Divendres)
INDIANAPOLIS - NASHVILLE (320 milles)
Esmorzar americà. Sortida cap a Nashville, la capital de l'estat de Tennessee i la
ciutat més important de la indústria musical americana, també coneguda com la
capital de la música Country. Arribarem a Nashville al migdia i començarem la visita
de la ciutat: La Universitat de Vanderbilt, el parc del Bicentenari i entrarem al Saló de
la Fama de la Música Country. A prop de Nashville també hi ha la coneguda
destil·leria del whisky Jack Daniel's. Dinar inclòs.
Per la nit sortirem per visitar el Wildhorse Saloon, al Broadway Street, un dels carrers
més famosos on a la nit s'il·luminen els típics cartells de colors amb guitarres.
Tindrem l'oportunitat de ballar a l'estil de l'oest americà, al ritme de la música
country. A Nashville hi podem trobar molts bars amb música country en directe com
per exemple el popular bar Honky Tonks. 
Sopar lliure. Allotjament a l'hotel Clarion hotel Nashville Downtown-Stadium 3*.

19 AGOST (Dissabte)
NASHVILLE - MEMPHIS (212 milles)
Esmorzar americà. Avui sortim direcció cap a Memphis, una ciutat sobre el riu
Mississippi també a l'estat de Tennessee. Famosa per la música Blues, Soul i Rock &
Roll. Visitarem el llegendari estudi de gravació Sun Studios, bressol del Rock and
Roll on Elvis Presley, B.B King i Jhonny Cash hi van gravar varis discs musicals.
Continuarem amb la visita del commovedor Museu dels Drets Civils, amb entrada
inclosa, ubicat en el mateix edifici on va ser assassinat Martin Luther King el 168.
Dinar inclòs. 
Per la nit, sortirem a gaudir de la música de la ciutat i anirem al llegendari carrer
Beale visitant un dels bars del carrer, per escoltar una mica de música de Rhythm i
Blues. Sopar lliure. Aconsellem sopar a algun bar com Hopdoddy Burger Bar o
Huey's Poplar, on fan les millors hamburgueses. Allotjament a l'hotel Holiday Inn
Select Downtown Memphis 3*.

20 AGOST (Diumenge)
MEMPHIS - NEW ORLEANS (395 milles)
Esmorzar americà. Al matí farem una de les visites més importants del viatge: ens
dirigirem a la mansió d'Elvis Presley, Graceland. Dinar inclòs. Al finalitzar la visita
continuarem cap a Crescent City, a la ciutat de New Orleans, a l'estat de Louisiana,
on arribarem a últimes hores de la tarda. New Orleans és una ciutat coneguda per la
seva vida nocturna i les influències franceses, africanes i americanes. Hi destaca
també el seu carnaval d'hivern, famós per les grans desfilades amb disfresses i
festes al carrer. 
Sopar lliure. Allotjament a l'hotel Wyndham New Orleans French Quarter 3*.

21 AGOST (Dilluns)
NEW ORLEANS - OAK ALLEY - NEW ORLEANS
Esmorzar americà. Sortida cap a Oak Alley, una de les plantacions més famoses del
s. XIX i més ben conservades de Louisiana. Es troba a la vora del llegendari riu
Mississipi. Per aquesta zona hi podem trobar vàries plantacions famoses i
embruixades com la Myrtles, Rosedown, Houmas, etc. Després de la visita
continuarem la ruta cap als famosos Swamps de Louisiana, regions costeres i
pantanoses saturades d'aigua del sud de Louisiana. Són conegudes també com a
Bayou, una massa d'aigua formada per antics braços i aiguamolls del riu Mississippi.
Dinar inclòs. 
Tarda lliure amb la possibilitat d'embarcar a una barca Swamp per conèixer el Bayou
i gaudir de l'ambient i la fauna que es pot trobar en aquests pantans. Retorn a New
Orleans. 
Sopar lliure. Allotjament a l'hotel.



22 AGOST (Dimarts)
NEW ORLEANS 
Esmorzar americà. Avui visitarem el Barri Francès que ens permet conèixer 3 segles
de història i llegendes d’una ciutat que ha nascut al ritme de la música, la vida
llibertina, la màgia i barreges ètniques, amb una gastronomia única creant els seus
propis sons i imatges. La històrica Plaça Jackson, seu del govern local, on hi guarden
els documents que certifiquen que Napoleó Bonaparte li va vendre a Thomas
Jefferson la Louisiana francesa consolidant d'aquesta manera el millor negoci de la
història. Històries de Vudú i de pirateria es poden escoltar al Bayou Sant John, el
canal utilitzat per Jean Lafitte i la seva banda de pirates tot fent ruta cap al llac
Pontchartrain. Continuarem el recorregut cap el mundialment famós Districte dels
Jardins apreciant les majestuoses mansions i també passarem per les universitats
de Tulane i Loyola. Dinar inclòs.
Per la tarda, aconsellem visitar Esplanade Avenue, el cementiri de St. Louis, City
Park, Lake Front, Audubon Park. Sopar lliure. Allotjament a l'hotel.

23 AGOST (Dimecres) 
NEW ORLEANS
Esmorzar americà. Temps lliure per gaudir de la ciutat i fer les últimes compres. Al
migdia, a l'hora convinguda trasllats cap a l'aeroport de New Orleans per sortir amb
el vol de la cia United amb destinació a Barcelona amb escala a Washington. Nit a
bord.

24 AGOST (Dijous) 
BARCELONA - PUNT D'ORIGEN
Arribada a l'Aeroport del Prat. Trasllats al punt d'origen.

FI DELS NOSTRES SERVEIS.

Trasllat punt d'origen - aeroport - punt d'origen.

Expert guia acompanyant de Viatjalia Destins durant tot
el viatge amb servei de ràdio-guies.
Vol cia United directe Barcelona - Chicago 
Vol cia United New Orleans - Barcelona via Washington
Facturació d'una maleta 23kg per persona
Autocar privat per tot el circuit amb seients assignats
Mitja Pensió amb dinars 
Sopar del primer dia
Hotels 3* i 4*
Entrades i visites descrites a l'itinerari incloses.
Assegurança d’assistència i cancel·lació. Inclou
cobertures per la Covid-19. 

Propines obligatòries: a consultar

       (Descompte de 30€ per no utilitzar aquest servei)

NO INCLÒS:

SERVEIS INCLOSOS

Suplement habitació individual:  748€                   

SERVEIS OPCIONALS

Tramitació visat E.S.T.A 25€

 4.985 € + 398 € taxes 
(En base 25 pax)

PREU PER PERSONA

Passaport amb validesa de 6 mesos
CERTIFICAT DE VACUNACIÓ COVID 
DIGITAL EU VIGENT (2 dosis).

    

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Rambla Nova 39, Igualada

viatjaliadestins.cat

938 017 892

info@viatjaliadestins.cat

Comercial Girona i Barcelona
(Montse Thomas) 674 447 596

Comercial Lleida i Tarragona
(Sònia Barata) 660 191 514

03/02/2023


