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02 setembre     BARCELONA – LOS ANGELES 
 
Servei de trasllat a l’aeroport des del Museu de Badalona 
 
Presentació a l’ aeroport de Barcelona. Terminal 1 a les 13.55 h  
Sortida  en vol directe cap a Los Angeles. Arribada a les 19.55 h. 
tràmits de duana i trasllat a l’Hotel. Allotjament 
 
03 setembre   LOS ANGELES 
 
Esmorzarem fora de l’hotel i començarem la visita de la ciutat de 
los Angeles. Veurem Santa Mònica, Venice  
Beach,Hollywood,Passeig de la Fama,Rodeo Drive etc.  
 
Dinar i sopar.  Allotjament . 
 
 
04 setembre  LOS ANGELES-KINGMAN (511 Km.) 
 
Esmorzarem fora de l’hotel i sortirem cap a Kingman poble 
d’Arizona situat a 270 Km del Grand Canyon creuant el desert de 
Mojave. 
 
Arribada i dinar. Temps lliure per passejar pel poble.Sopar i dormir. 
 
05 setembre  KINGMAN – GRAN CANYON (270 Kms.) 
 
Esmorzarem fora de l’hotel i sortirem cap a 
el “GRAN CAÑON DEL COLORADO”, una de les maravelles més 
impressionants de la natura. 
 
Pasarem per Williams, poble de la mítica Ruta 66. 
 
Arribada a Grand Canyon Village i temps per recórrer amb el guía 
els miradors del parc. 
 
Dinar per la zona i temps per si es vol fer un sobrevol de 
 manera opcional. Sopar i allotjament. 
 
06 setembre  GRAN CANYON - PAGE (220  Kms.) 
 
Sortida pel matí cap a Page on es troba l’Antelope Canyon, un dels 
més fotografiats per National Geographic i el llac Page. 
 
Visitarem el Horse Shoe Bend per poder apreciar la força del vent i 
l’aigua sobre les roques. 
 
Benvinguts a l’espectacle !!   Dinar, sopar i allotjament. 
 
07 setembre        PAGE-MONUMENT VALLEY-PAGE (390   Km.) 
 
Avui ens llevarem ben d’hora per anar a veure la sortida del sol i 
sortirem de camí cap el park que recorrerem a través d’una 
carretera circular.  
 
En aquesta vall s’han rodat centenars de pel-licules con la 
Diligencia,Centauros del dessert,Forrest Gump…etc . 
 
En acabar tornarem a Page .Sopar i allotjament  
 



 
08 setembre  PAGE-KANAB –BRYCE CANYON (250 Kms). 
 
Trobada amb el guia per anar a veure la sortida del sol al llac Powel.  
 
Tornada per esmorzar i sortida cap a Bryce Canyon. 
 
Arribada al Bryce i visita des d’algun dels seus 14 miradors 
 
Dinar, sopar i allotjament 
 
09 setembre  BRYCE –ZYON -LAS VEGAS  (550 Kms). 
 
 
Esmorzar I sortida cap el Zion National Park on ens esperen unes 
formacions rocoses espectaculars.  
 
Recorrerem una petita gorja i tindrem l’oportunitat de fer unes fotos 
espectaculars. 
 
Dinar i continuación cap a Las Vegas. Arribada, sopar i dormir 
 
10 setembre  LAS VEGAS   
 
Esmorzar. Recorregut a peu pel carrer principal “The Strip”.  
 
Dinar i temps lliure. 
  
Per la tarda anirem a Freemont Street. La zona comercial en el 
centre de la ciutat que uneix la tecnologia actual amb la clàssica de 
Las Vegas. Sopar.  
 
Tornada a l’Hotel. Allotjament  
 
11 setembre  LAS VEGAS –DEATH VALLEY – BISHOP  (500 Km.) 
 
Esmorzar i sortida cap a la vall mes desèrtica dels Estats Units, 
Death valley (Vall de la Mort) on les temperatures poden arribar als 
50º. 
 
Ens trobarem roques de color vermell,rosat, groc..un autèntic 
espectacle. Dinar 
 
Continuem cap a Bishop, sopar i allotjament, 
 
12 setembre  BISHOP –MAMOTH LAKES-YOSEMITE  (350 Km.) 
 
Esmorzar i sortida cap a Yosemite. Passarem per Mammoth 
Lakes,continuant, pel Tioga Pass, porta d’entrada del parc. Veurem 
des de la part mes alta unes boniques panoràmiques. Dinarem. 
 
Per la tarda caminarem una mica amb el nostre guia per veure la 
famosa roca “el Capitán” de 914 m. 
 
Sopar i allotjament   
 
 
 
 
 



13 setembre  YOSEMITE-MARIPOSA GROVE-SECUOYAS  (60 Km.) 
 
Esmorzar i sortida cap a Mariposa Grove,el parc de les sequoies 
gegants de Yosemite. Veurem sequoies de mes de 2.000 anys i de 
mes de 115 m.. 
 
Podrem recorrer el parc a peu o opcionalment agafar un dels camions 
amb seients que sense caminar ens aniran ensenyant aquesta 
meravella. 
 
Dinar, sopar i allotjament  
 
14 setembre  MARIPOSA GROVE-S.FRANCISCO  (350 Km.) 
 
Esmorzar i sortida cap a S. Francisco, famosa per les seves cases 
victorianes,els seus tranvies,la seva diversitat, el pont vermell… 
 
Dinar en ruta , sopar i allotjament a S. Francisco.  
 
 
15 setembre  SAN FRANCISCO-SAUSALITO (20 Kms.) 
 
Esmorzar i sortida per fer la panoràmica de la ciutat amb els barris 
més emblemàtics,Nob Hill, Financial District, el Civic Center, 
l’Opera,Union Square..etc 
 
Veurem el Golden Gate i anirem cap a Fisherman’s Wharf, el port de 
pescadors son dinarem.  
 
Per la tarda ens acostarem fins a Sausalito amb les seves típiques 
cases flotans 
 
Tornada a S. Francisco, sopar i allotjament  
 
16 setembre  SAN FRANCISCO-OAKLAND-BARCELONA 
 
Esmorzar. Matí lliure fins l’hora dels trasllat a l’aeroport, per sortir a les 
17.25 h en voi directe cap a Barcelona. 
 
Nit a bord 
 
 
17 setembre  BARCELONA 
 
Arribada a les 13.40 h. Trasllat a Badalona i FI DEL VIATGE 
     
PREU PER PERSONA EN HAB DOBLE:     3.975 Eur     
Taxes :                   425 Eur 
Visat:                               15 Eur 
Suplement 13 esmorzars,13 dinars,13 sopars:   620 Eur     
 

IMPORTANT   En el moment de fer la reserva s’haurà de donar  
una paga i  senyal     de 1.000 Eur per persona. 
Cal tenir el passaport amb data de caducitat de més de sis mesos  
Viatge acompanyat des de Barcelona amb un màxim de 25 
persones. 

 
 
 


