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16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.
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14 D’AGOST: VALÈNCIA - ZURIC -
LOS ANGELES
Vol a Los Angeles. Trasllat a l'hotel i allotja-
ment.

15 D’AGOST: LOS ANGELES - SAN DIEGO - 
MISSIÓ DE SANT DIEGO D’ALCALA - MISSIÓ 
DE SANT JOAN CAPISTANO
Eixida cap a San Diego, coneguda com 
"La ciutat jardí al costat del mar", per 
visitar la Missió de Sant Diego d'Alcala, la 
primera missió franciscana establerta a la 
regió espanyola de l'Alta Califòrnia a Nova 
Espanya. Va ser fundada el 1769 pel frare 
Juníper Serra a la zona habitada per ame-
rindis Kumeyaay. La missió i els territoris 
del costat van rebre el nom de l'espanyol 
Sant Didacus més conegut pel seu nom 
castellanitzat de San Diego. Visita també 
de la Missió de Sant Joan Capistrano (visita 
amb audioguies), erigida pel Pare presi-
dent de les missions d'Alta Califòrnia, fra 

Juníper Serra, l'any 1776. Conté l'edifici 
més antic en ús de Califòrnia i és proba-
blement la més reconeguda de les 
missions californianes. Allotjament.

16 D’AGOST: SAN DIEGO - PHOENIX - CASTLE 
DOME MINES
Desdejuni a l'hotel. Eixida a través del 
desert de Califòrnia i Arizona fins arribar a 
Phoenix. Farem una parada per visitar el 
poble fantasma Castle Dome Mines de 
Yuma. Allotjament.

17 D’AGOST: PHOENIX - SEDONA - GRAND 
CANYON
Desdejuni a l'hotel. Seguirem ruta cap al 
Parc Nacional Grand Canyon, parant a la 
pintoresca ciutat de Sedona. Arribada i 
allotjament.

18 D’AGOST: GRAND CANYON - RUTA 66 - 
PRESA HOOVER - MONUMENT VALLEY - 
KANAB
Al matí visita del Gran Canó. Tot el que 
veurem és un veritable paradís per als 
amants de la natura i la fotografia. 
Després de visitar diversos llocs d'interès 
continuarem camí passant novament per 
la Ruta 66 i parant a la Presa Hoover. Conti-
nuació a Monument Valley, visita i conti-

nuació a Kanab. Allotjament.

19 D’AGOST: KANAB - PARC NACIONAL BRYCE 
CANYON - PARC NACIONAL ZYON - LAS VEGAS
Eixida per visitar el Parc Nacional Bryce 
Canyon amb les seues espectaculars 
formes i colors que ens deixaran bocaba-
dats. Continuarem al Parc Nacional Zyon, 
famòs pels seus paisatges únics. Conti-
nuació fins a Las Vegas. Arribada i allotja-
ment.

20 D’AGOST: LAS VEGAS
Temps lliure fins l'hora acordada per 
començar la visita nocturna de la Ciutat 
de Las Vegas; la primera parada serà al 
icònic cartell "Welcome to Fabulous Las 
Vegas", des d'ací començarem el recorre-
gut pel Strip, el més famòs carrer de la 
ciutat; veurem les fonts del Bellagio, els 
pirates de Treasure Island, l'erupció del 
volcà del Mirage, etc. Continuarem a 
l'històric downtown per veure el mundial-
ment famós “show” de Llums i So del 
Carrer Fremont. Retorn a l'hotel i allotja-
ment.

21 D’AGOST: LAS VEGAS - PARC NACIONAL DE 
YOSEMITE
Eixida cap al Parc Nacional de Yosemite. 

16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

Hui farem un trajecte passant pels paisat-
ges espectaculars de la Vall de la Mort. 
Arribada a Yosemite i allotjament.

22 D’AGOST: YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Desdejuni a l'hotel. Exida per la visita del 
Parc Nacional. Yosemite sorprèn pel seu 
frescor alpí, els seus paisatges de grans 
pins i les seues catarates. Descobrirem 
els increïbles penya-segats, els diferents 
colors de les seues roques, Half Dome, la 
Vall de Yosemite, les Catarates Bridalveil i 
Yosemite. Finalitzada la visita, eixida cap 
a San Francisco. Arribada i allotjament.

23 D’AGOST: SAN FRANCISCO - MISSIÓ DE 
SANT FRANCESC D’ASSÍS
Visita a la ciutat incloent els llocs d'interès 
i barris: Downtown, Chinatown, Civic 
Center, Catedral de St Mary, Twin Peaks, 
Parc i Pont de Golden Gate, Alamo 
Square, per concloure en el Fisherman 's 
Wharf. També visitarem la Missió de Sant 
Francesc d'Assís, coneguda també com 
Missió Dolors. Va ser erigida pels frares 
franciscans Francesc Palou i Pere 
Cambón en 1776, sota l'administració del 
Pare president de les missions d'Alta 
Califòrnia, fra Juníper Serra. A la tarda 
coneixerem la història de la presó més 

coneguda del planeta: Alcatraz. Eixida en 
ferri des del moll 33 del Fisherman 's 
Wharf. Després d'una breu travessia en la 
qual gaudir d'unes inigualables vistes tant 
de la ciutat com de la pròpia illa 
d'Alcatraz, es trobarà dins de la presó, on 
té inclosa una visita autoguiada amb 
uriculars que explicaran la història i nom-
broses anècdotes esdevingudes a "La 
Roca". Retorn al port en ferri des d'on 
tornarem a l'hotel en el famós tramvia es 
San Francisco. Allotjament.

24 D’AGOST: SAN FRANCISCO - VALL DE NAPA 
- SAUSALITO
Eixida cap a la Vall de Napa. Visita d'un 
celler amb tast inclòs a la vall de Napa. 
Temps lliure per dinar. De tornada a San 
Francisco parada a Sausalito i temps lliure 
per passejar per aquesta colònia 
d'artistes i visitar les seues galeries 
d'arts, botigues, cafès. Allotjament.

25 D’AGOST: SAN FRANCISCO - CARMEL - 17 
MILE DRIVE - MONTEREY
Eixida per carretera cap a Carmel. Una 
vegada a Carmel, passejarem pel seu 
centre històric i veurem les seues exclusi-
ves boutiques i galeries d'art. A continua-
ció, recorrerem la millor part de 17-Mile 

Drive, un preciós tram de carretera ple de 
mansions, atraccions i camps de golf.  La 
nostra següent parada serà Monterey, on 
visitarem el famós Cannery Row, el nou 
passeig marítim construït sobre antigues 
envasadores de sardines. Arribada i allot-
jament.

26 D’AGOST: MONTEREY - SAN LUIS OBISPO - 
SANTA BÀRBARA - LOS ANGELES
Eixida cap a San Luis Obispo i Santa Bàrba-
ra. Continuació a Los Àngeles, arribada i 
visita de la ciutat. Passant pels carrers 
comercials de Beverly Hills, Hollywood, 
Sunset Boulevard i zones residencials. 
Retorn a l'hotel.

27 D’AGOST: LOS ANGELES - ZURIC
A l'hora prevista, trasllat a Little Tòquio, 
on podran fer una volta i gaudir d'aquest 
peculiar barri. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport per prendre el vol a Zuric. Men-
jars i nit a bord.

28 D’AGOST: ZURIC - VALÈNCIA
Arribada a Zuric i connexió amb vol desti-
nació final València. 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



JUNY / DESEMBRE 2017

JUNY
Pàg. 5  L’Albufera
Pàg. 5  L’Albufera
Pàg. 6  Montserrat
Pàg. 7   Tarragona

JULIOL
Pàg. 8-9 Galícia
Pàg. 10-11 Bulgària

AGOST
Pàg. 12-13  Aquitània i Perigord
Pàg. 14-15  Gal·les
Pàg. 16-17  Rússia
Pàg. 18-19  Castells del Loira
Pàg. 20-21  Nord de Polònia
Pàg. 22-23  Astúries
Pàg. 24-27  Oest americà
Pàg. 28-29  Alsàcia i els Vosges

SETEMBRE
Pàg. 30-31 Uzbekistan
Pàg. 32  L’infern dels anglesos
Pàg. 32  Passeig per València

ÍNDEX DE DESTINS

OCTUBRE
Pàg. 33  Alcarria
Pàg. 34-35 Piamont i Lombardia
Pàg. 36  Llacunes de Ruidera
Pàg. 37  Serra de les raboses
Pàg. 37  Passeig per València
Pàg. 38  Baztán
Pàg. 39  La Vall d’Àneu
Pàg. 40-43 Argentina
Pàg. 44  Passeig per València
Pàg. 44  La Font Roja

NOVEMBRE
Pàg. 45  El Barranc dels tarongers
Pàg. 45  L’aqüeducte de Penya Tallada
Pàg. 46  Passeig per València
Pàg. 46  La Serra d’Espadà

DESEMBRE
Pàg. 47  Londres
Pàg. 48  Navarra
Pàg. 49  Màlaga

14 D’AGOST: VALÈNCIA - ZURIC -
LOS ANGELES
Vol a Los Angeles. Trasllat a l'hotel i allotja-
ment.

15 D’AGOST: LOS ANGELES - SAN DIEGO - 
MISSIÓ DE SANT DIEGO D’ALCALA - MISSIÓ 
DE SANT JOAN CAPISTANO
Eixida cap a San Diego, coneguda com 
"La ciutat jardí al costat del mar", per 
visitar la Missió de Sant Diego d'Alcala, la 
primera missió franciscana establerta a la 
regió espanyola de l'Alta Califòrnia a Nova 
Espanya. Va ser fundada el 1769 pel frare 
Juníper Serra a la zona habitada per ame-
rindis Kumeyaay. La missió i els territoris 
del costat van rebre el nom de l'espanyol 
Sant Didacus més conegut pel seu nom 
castellanitzat de San Diego. Visita també 
de la Missió de Sant Joan Capistrano (visita 
amb audioguies), erigida pel Pare presi-
dent de les missions d'Alta Califòrnia, fra 

Juníper Serra, l'any 1776. Conté l'edifici 
més antic en ús de Califòrnia i és proba-
blement la més reconeguda de les 
missions californianes. Allotjament.

16 D’AGOST: SAN DIEGO - PHOENIX - CASTLE 
DOME MINES
Desdejuni a l'hotel. Eixida a través del 
desert de Califòrnia i Arizona fins arribar a 
Phoenix. Farem una parada per visitar el 
poble fantasma Castle Dome Mines de 
Yuma. Allotjament.

17 D’AGOST: PHOENIX - SEDONA - GRAND 
CANYON
Desdejuni a l'hotel. Seguirem ruta cap al 
Parc Nacional Grand Canyon, parant a la 
pintoresca ciutat de Sedona. Arribada i 
allotjament.

18 D’AGOST: GRAND CANYON - RUTA 66 - 
PRESA HOOVER - MONUMENT VALLEY - 
KANAB
Al matí visita del Gran Canó. Tot el que 
veurem és un veritable paradís per als 
amants de la natura i la fotografia. 
Després de visitar diversos llocs d'interès 
continuarem camí passant novament per 
la Ruta 66 i parant a la Presa Hoover. Conti-
nuació a Monument Valley, visita i conti-

nuació a Kanab. Allotjament.

19 D’AGOST: KANAB - PARC NACIONAL BRYCE 
CANYON - PARC NACIONAL ZYON - LAS VEGAS
Eixida per visitar el Parc Nacional Bryce 
Canyon amb les seues espectaculars 
formes i colors que ens deixaran bocaba-
dats. Continuarem al Parc Nacional Zyon, 
famòs pels seus paisatges únics. Conti-
nuació fins a Las Vegas. Arribada i allotja-
ment.

20 D’AGOST: LAS VEGAS
Temps lliure fins l'hora acordada per 
començar la visita nocturna de la Ciutat 
de Las Vegas; la primera parada serà al 
icònic cartell "Welcome to Fabulous Las 
Vegas", des d'ací començarem el recorre-
gut pel Strip, el més famòs carrer de la 
ciutat; veurem les fonts del Bellagio, els 
pirates de Treasure Island, l'erupció del 
volcà del Mirage, etc. Continuarem a 
l'històric downtown per veure el mundial-
ment famós “show” de Llums i So del 
Carrer Fremont. Retorn a l'hotel i allotja-
ment.

21 D’AGOST: LAS VEGAS - PARC NACIONAL DE 
YOSEMITE
Eixida cap al Parc Nacional de Yosemite. 

16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

Hui farem un trajecte passant pels paisat-
ges espectaculars de la Vall de la Mort. 
Arribada a Yosemite i allotjament.

22 D’AGOST: YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Desdejuni a l'hotel. Exida per la visita del 
Parc Nacional. Yosemite sorprèn pel seu 
frescor alpí, els seus paisatges de grans 
pins i les seues catarates. Descobrirem 
els increïbles penya-segats, els diferents 
colors de les seues roques, Half Dome, la 
Vall de Yosemite, les Catarates Bridalveil i 
Yosemite. Finalitzada la visita, eixida cap 
a San Francisco. Arribada i allotjament.

23 D’AGOST: SAN FRANCISCO - MISSIÓ DE 
SANT FRANCESC D’ASSÍS
Visita a la ciutat incloent els llocs d'interès 
i barris: Downtown, Chinatown, Civic 
Center, Catedral de St Mary, Twin Peaks, 
Parc i Pont de Golden Gate, Alamo 
Square, per concloure en el Fisherman 's 
Wharf. També visitarem la Missió de Sant 
Francesc d'Assís, coneguda també com 
Missió Dolors. Va ser erigida pels frares 
franciscans Francesc Palou i Pere 
Cambón en 1776, sota l'administració del 
Pare president de les missions d'Alta 
Califòrnia, fra Juníper Serra. A la tarda 
coneixerem la història de la presó més 

coneguda del planeta: Alcatraz. Eixida en 
ferri des del moll 33 del Fisherman 's 
Wharf. Després d'una breu travessia en la 
qual gaudir d'unes inigualables vistes tant 
de la ciutat com de la pròpia illa 
d'Alcatraz, es trobarà dins de la presó, on 
té inclosa una visita autoguiada amb 
uriculars que explicaran la història i nom-
broses anècdotes esdevingudes a "La 
Roca". Retorn al port en ferri des d'on 
tornarem a l'hotel en el famós tramvia es 
San Francisco. Allotjament.

24 D’AGOST: SAN FRANCISCO - VALL DE NAPA 
- SAUSALITO
Eixida cap a la Vall de Napa. Visita d'un 
celler amb tast inclòs a la vall de Napa. 
Temps lliure per dinar. De tornada a San 
Francisco parada a Sausalito i temps lliure 
per passejar per aquesta colònia 
d'artistes i visitar les seues galeries 
d'arts, botigues, cafès. Allotjament.

25 D’AGOST: SAN FRANCISCO - CARMEL - 17 
MILE DRIVE - MONTEREY
Eixida per carretera cap a Carmel. Una 
vegada a Carmel, passejarem pel seu 
centre històric i veurem les seues exclusi-
ves boutiques i galeries d'art. A continua-
ció, recorrerem la millor part de 17-Mile 

Drive, un preciós tram de carretera ple de 
mansions, atraccions i camps de golf.  La 
nostra següent parada serà Monterey, on 
visitarem el famós Cannery Row, el nou 
passeig marítim construït sobre antigues 
envasadores de sardines. Arribada i allot-
jament.

26 D’AGOST: MONTEREY - SAN LUIS OBISPO - 
SANTA BÀRBARA - LOS ANGELES
Eixida cap a San Luis Obispo i Santa Bàrba-
ra. Continuació a Los Àngeles, arribada i 
visita de la ciutat. Passant pels carrers 
comercials de Beverly Hills, Hollywood, 
Sunset Boulevard i zones residencials. 
Retorn a l'hotel.

27 D’AGOST: LOS ANGELES - ZURIC
A l'hora prevista, trasllat a Little Tòquio, 
on podran fer una volta i gaudir d'aquest 
peculiar barri. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport per prendre el vol a Zuric. Men-
jars i nit a bord.

28 D’AGOST: ZURIC - VALÈNCIA
Arribada a Zuric i connexió amb vol desti-
nació final València. 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



22 DE JULIOL: VALÈNCIA - CORUNYA - VIGO 
Vol fins a Corunya. Arribada i trasllat en bus a Vigo. 
Temps lliure i sopar. 

23 DE JULIOL: RIBEIRA SACRA - CANONS DEL SIL
La Ribeira Sacra va ser històricament el lloc al que 
es retiraven monjos i eremites per lliurar-se a una 
vida ascètica allunyada del mundanal soroll. 
D'aquí que amb el temps florissin en pocs 
quilòmetres a la rodona tants i tan bells monestirs 
durant l'Edat Mitjana, com el de Santa Cristina de 
Ribas do Sil o el de Sant Estevo de Ribas entre 
d'altres. També recorrerem aquest paradís des de 
baix, solcant en catamarà els canons del Sil, 
accedint a llocs inaccessibles d'una altra manera, 
sota farallons de 500 mts. de desnivell.

24 DE JULIOL: RIAS BAIXAS - ILLES CIES
Visitarem les Illes Cíes, dins el Parc Nacional de les 
Illes Atlàntiques, declarat des de 1980 com una 
ZEPA (Zona Especial per a les Aus). Farem una 
petita ruta senderista que ens portarà a la 

14 D’AGOST: VALÈNCIA - ZURIC -
LOS ANGELES
Vol a Los Angeles. Trasllat a l'hotel i allotja-
ment.

15 D’AGOST: LOS ANGELES - SAN DIEGO - 
MISSIÓ DE SANT DIEGO D’ALCALA - MISSIÓ 
DE SANT JOAN CAPISTANO
Eixida cap a San Diego, coneguda com 
"La ciutat jardí al costat del mar", per 
visitar la Missió de Sant Diego d'Alcala, la 
primera missió franciscana establerta a la 
regió espanyola de l'Alta Califòrnia a Nova 
Espanya. Va ser fundada el 1769 pel frare 
Juníper Serra a la zona habitada per ame-
rindis Kumeyaay. La missió i els territoris 
del costat van rebre el nom de l'espanyol 
Sant Didacus més conegut pel seu nom 
castellanitzat de San Diego. Visita també 
de la Missió de Sant Joan Capistrano (visita 
amb audioguies), erigida pel Pare presi-
dent de les missions d'Alta Califòrnia, fra 

Juníper Serra, l'any 1776. Conté l'edifici 
més antic en ús de Califòrnia i és proba-
blement la més reconeguda de les 
missions californianes. Allotjament.

16 D’AGOST: SAN DIEGO - PHOENIX - CASTLE 
DOME MINES
Desdejuni a l'hotel. Eixida a través del 
desert de Califòrnia i Arizona fins arribar a 
Phoenix. Farem una parada per visitar el 
poble fantasma Castle Dome Mines de 
Yuma. Allotjament.

17 D’AGOST: PHOENIX - SEDONA - GRAND 
CANYON
Desdejuni a l'hotel. Seguirem ruta cap al 
Parc Nacional Grand Canyon, parant a la 
pintoresca ciutat de Sedona. Arribada i 
allotjament.

18 D’AGOST: GRAND CANYON - RUTA 66 - 
PRESA HOOVER - MONUMENT VALLEY - 
KANAB
Al matí visita del Gran Canó. Tot el que 
veurem és un veritable paradís per als 
amants de la natura i la fotografia. 
Després de visitar diversos llocs d'interès 
continuarem camí passant novament per 
la Ruta 66 i parant a la Presa Hoover. Conti-
nuació a Monument Valley, visita i conti-

nuació a Kanab. Allotjament.

19 D’AGOST: KANAB - PARC NACIONAL BRYCE 
CANYON - PARC NACIONAL ZYON - LAS VEGAS
Eixida per visitar el Parc Nacional Bryce 
Canyon amb les seues espectaculars 
formes i colors que ens deixaran bocaba-
dats. Continuarem al Parc Nacional Zyon, 
famòs pels seus paisatges únics. Conti-
nuació fins a Las Vegas. Arribada i allotja-
ment.

20 D’AGOST: LAS VEGAS
Temps lliure fins l'hora acordada per 
començar la visita nocturna de la Ciutat 
de Las Vegas; la primera parada serà al 
icònic cartell "Welcome to Fabulous Las 
Vegas", des d'ací començarem el recorre-
gut pel Strip, el més famòs carrer de la 
ciutat; veurem les fonts del Bellagio, els 
pirates de Treasure Island, l'erupció del 
volcà del Mirage, etc. Continuarem a 
l'històric downtown per veure el mundial-
ment famós “show” de Llums i So del 
Carrer Fremont. Retorn a l'hotel i allotja-
ment.

21 D’AGOST: LAS VEGAS - PARC NACIONAL DE 
YOSEMITE
Eixida cap al Parc Nacional de Yosemite. 

16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 
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Muntanya Far. Una altra opció és gaudir 
d'un matí de platja a la que segons el diari 
"The Guardian" és la millor platja del món. 
Retorn i dinar. A la vesprada visitarem la 
ciutat de Pontevedra i el seu casc històric, 
declarat en la seva totalitat com a Conjunt 
Històric-Artístic.

25 DE JULIOL: VIGO - SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA
- CORUNYA
Visita a Santiago de Compostel·la, la seva 
Catedral i el seu magnífic Casc Antic, Patri-
moni de la Humanitat des de 1985. Vespra-
da lliure. Trasllat a Corunya i allotjament.

26 DE JULIOL: COSTA DA MORTE - SENDER DE 
LES ONES
Al nord-oest de Galícia es troben els miste-
riosos penya-segats que marcaven per als 
medievals la fi del món. Realitzarem una ruta 
que ens portarà des de l'emblemàtic Cap 
Vilán i el seu famós far, seguint un salvatge 
sender fins al Cementiri dels Anglesos i fins a 
la localitat pesquera de Camelle, antic 
assentament víking marcat a foc per la 
llegenda negra dels freqüents naufragis. 
Després de dinar en un recòndit restaurant 
pesquer, ens aproparem a les costes de 
Finisterre, amb els seus penya-segats 
vertiginosos tan carregats d'història.

27 DE JULIOL: COSTA D’ORTEGAL - ESTACA DE 
BARES
El Cap Ortegal limita a l'est amb una impor-
tant ria plena d'aiguamolls de gran valor 
ecològic com ho és la ria compartida 
“Cariño i Ortigueira”. Més a l'est encara 
podrem observar el terme més del nord 
d'Espanya, Estaca de Bares, punt que marca 
la confluència del Mar Cantàbric i l'Oceà 
Atlàntic, el lloc més al nord de la Península 
Ibèrica.

28 DE JULIOL: FRAGAS DE EUME - MOSTEIRO DE 
CAVEIRO I BETANZOS.
Realitzarem una ruta de senderisme pel que 
probablement sigui el bosc atlàntic millor 
conservat de Galícia. Visitarem el Monestir 
de Caveiro, una joia històrica enclavat al cor 
d'aquest paradís natural. Per la vesprada 
visitarem la localitat de Betanzos, la capital 
del gòtic gallec, amb el seu casc històric, un 
dels més ben conservats de Galícia.

29 DE JULIOL: CORUNYA - VALÈNCIA
Desdejuni a l’hotel i eixida a l’aeroport de Corunya 
per a prendre el vol directe de retorn a València. 
Arribarem sobre el migdia.

Hui farem un trajecte passant pels paisat-
ges espectaculars de la Vall de la Mort. 
Arribada a Yosemite i allotjament.

22 D’AGOST: YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Desdejuni a l'hotel. Exida per la visita del 
Parc Nacional. Yosemite sorprèn pel seu 
frescor alpí, els seus paisatges de grans 
pins i les seues catarates. Descobrirem 
els increïbles penya-segats, els diferents 
colors de les seues roques, Half Dome, la 
Vall de Yosemite, les Catarates Bridalveil i 
Yosemite. Finalitzada la visita, eixida cap 
a San Francisco. Arribada i allotjament.

23 D’AGOST: SAN FRANCISCO - MISSIÓ DE 
SANT FRANCESC D’ASSÍS
Visita a la ciutat incloent els llocs d'interès 
i barris: Downtown, Chinatown, Civic 
Center, Catedral de St Mary, Twin Peaks, 
Parc i Pont de Golden Gate, Alamo 
Square, per concloure en el Fisherman 's 
Wharf. També visitarem la Missió de Sant 
Francesc d'Assís, coneguda també com 
Missió Dolors. Va ser erigida pels frares 
franciscans Francesc Palou i Pere 
Cambón en 1776, sota l'administració del 
Pare president de les missions d'Alta 
Califòrnia, fra Juníper Serra. A la tarda 
coneixerem la història de la presó més 

coneguda del planeta: Alcatraz. Eixida en 
ferri des del moll 33 del Fisherman 's 
Wharf. Després d'una breu travessia en la 
qual gaudir d'unes inigualables vistes tant 
de la ciutat com de la pròpia illa 
d'Alcatraz, es trobarà dins de la presó, on 
té inclosa una visita autoguiada amb 
uriculars que explicaran la història i nom-
broses anècdotes esdevingudes a "La 
Roca". Retorn al port en ferri des d'on 
tornarem a l'hotel en el famós tramvia es 
San Francisco. Allotjament.

24 D’AGOST: SAN FRANCISCO - VALL DE NAPA 
- SAUSALITO
Eixida cap a la Vall de Napa. Visita d'un 
celler amb tast inclòs a la vall de Napa. 
Temps lliure per dinar. De tornada a San 
Francisco parada a Sausalito i temps lliure 
per passejar per aquesta colònia 
d'artistes i visitar les seues galeries 
d'arts, botigues, cafès. Allotjament.

25 D’AGOST: SAN FRANCISCO - CARMEL - 17 
MILE DRIVE - MONTEREY
Eixida per carretera cap a Carmel. Una 
vegada a Carmel, passejarem pel seu 
centre històric i veurem les seues exclusi-
ves boutiques i galeries d'art. A continua-
ció, recorrerem la millor part de 17-Mile 

Drive, un preciós tram de carretera ple de 
mansions, atraccions i camps de golf.  La 
nostra següent parada serà Monterey, on 
visitarem el famós Cannery Row, el nou 
passeig marítim construït sobre antigues 
envasadores de sardines. Arribada i allot-
jament.

26 D’AGOST: MONTEREY - SAN LUIS OBISPO - 
SANTA BÀRBARA - LOS ANGELES
Eixida cap a San Luis Obispo i Santa Bàrba-
ra. Continuació a Los Àngeles, arribada i 
visita de la ciutat. Passant pels carrers 
comercials de Beverly Hills, Hollywood, 
Sunset Boulevard i zones residencials. 
Retorn a l'hotel.

27 D’AGOST: LOS ANGELES - ZURIC
A l'hora prevista, trasllat a Little Tòquio, 
on podran fer una volta i gaudir d'aquest 
peculiar barri. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport per prendre el vol a Zuric. Men-
jars i nit a bord.

28 D’AGOST: ZURIC - VALÈNCIA
Arribada a Zuric i connexió amb vol desti-
nació final València. 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



4

Octavi August va declarar la guerra a Marc Antoni i Cleopatra 
i els va atacar amb naus aparellades amb vela llatina. La 
nostra proposta és més pacífica. 
 

Eixida a les 9:30 h del matí des de l’Institut Lluís Vives, vorera 
del Carrer de Xàtiva de València. Embarcarem en el Port de 
Silla a les 11:00 h. Durant el trajecte parlarem de la singulari-
tat de l'Albufera, les embarcacions i els aparells tradicionals 
de la vela, que s'han mantingut miraculosament en el llac 
després d'haver desaparegut de tot el nostre litoral marí. 
Vorem l'eixida de les embarcacions i seguirem la seua nave-
gació. Abans de les 14:00 h haurem tornat al Port de Silla.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

Vela llatina a l’Albufera

5

ENS ACOMPANYARÀ: Paco Baixauli INSCRIPCIÓ: 15 de 
maig INCLOU: autobús des de València, passeig en 
barca privada, beguda i assegurança de viatge NO 
OBLIDEU: crema solar, gorra i impermeable.

DISSABTE 3 DE JUNY

40 €

La nit més màgica de l'any té uns altres colors a l'Albufera. 
Sabrem dels pirates que rondinaven la costa valenciana, 
coneixerem la història de Sanxa, la serp gegant de l'Albufera, 
i on té el seu cau el Gat Verd, verd com les canyes, antic 
com la lluna, que té un costum molt particular...
 

Eixida a les 19:30 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del 
Carrer de Xàtiva de València. Embarcarem a les 20:00 h des del 
Port de Silla. Al voltant de les 22:00 h tornarem al Port i, fent 
tertúlia, entre dolços i misteles, coneixerem més contes i històries, 
algunes intiminats d'aquest llac tan pròxim com desconegut.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

Nit de Sant Joan a l’Albufera

DIVENDRES 23 DE JUNY

40 €

ENS ACOMPANYARÀ: Paco Baixauli INSCRIPCIÓ: 5 de 
juny INCLOU: autobús des de València, passeig en 
barca privada, beguda, mistela, coques tradicio-
nals de Silla i assegurança de viatge NO OBLIDEU: 
l’entrepà per sopar.ITINERARI

ITINERARI

14 D’AGOST: VALÈNCIA - ZURIC -
LOS ANGELES
Vol a Los Angeles. Trasllat a l'hotel i allotja-
ment.

15 D’AGOST: LOS ANGELES - SAN DIEGO - 
MISSIÓ DE SANT DIEGO D’ALCALA - MISSIÓ 
DE SANT JOAN CAPISTANO
Eixida cap a San Diego, coneguda com 
"La ciutat jardí al costat del mar", per 
visitar la Missió de Sant Diego d'Alcala, la 
primera missió franciscana establerta a la 
regió espanyola de l'Alta Califòrnia a Nova 
Espanya. Va ser fundada el 1769 pel frare 
Juníper Serra a la zona habitada per ame-
rindis Kumeyaay. La missió i els territoris 
del costat van rebre el nom de l'espanyol 
Sant Didacus més conegut pel seu nom 
castellanitzat de San Diego. Visita també 
de la Missió de Sant Joan Capistrano (visita 
amb audioguies), erigida pel Pare presi-
dent de les missions d'Alta Califòrnia, fra 

Juníper Serra, l'any 1776. Conté l'edifici 
més antic en ús de Califòrnia i és proba-
blement la més reconeguda de les 
missions californianes. Allotjament.

16 D’AGOST: SAN DIEGO - PHOENIX - CASTLE 
DOME MINES
Desdejuni a l'hotel. Eixida a través del 
desert de Califòrnia i Arizona fins arribar a 
Phoenix. Farem una parada per visitar el 
poble fantasma Castle Dome Mines de 
Yuma. Allotjament.

17 D’AGOST: PHOENIX - SEDONA - GRAND 
CANYON
Desdejuni a l'hotel. Seguirem ruta cap al 
Parc Nacional Grand Canyon, parant a la 
pintoresca ciutat de Sedona. Arribada i 
allotjament.

18 D’AGOST: GRAND CANYON - RUTA 66 - 
PRESA HOOVER - MONUMENT VALLEY - 
KANAB
Al matí visita del Gran Canó. Tot el que 
veurem és un veritable paradís per als 
amants de la natura i la fotografia. 
Després de visitar diversos llocs d'interès 
continuarem camí passant novament per 
la Ruta 66 i parant a la Presa Hoover. Conti-
nuació a Monument Valley, visita i conti-

nuació a Kanab. Allotjament.

19 D’AGOST: KANAB - PARC NACIONAL BRYCE 
CANYON - PARC NACIONAL ZYON - LAS VEGAS
Eixida per visitar el Parc Nacional Bryce 
Canyon amb les seues espectaculars 
formes i colors que ens deixaran bocaba-
dats. Continuarem al Parc Nacional Zyon, 
famòs pels seus paisatges únics. Conti-
nuació fins a Las Vegas. Arribada i allotja-
ment.

20 D’AGOST: LAS VEGAS
Temps lliure fins l'hora acordada per 
començar la visita nocturna de la Ciutat 
de Las Vegas; la primera parada serà al 
icònic cartell "Welcome to Fabulous Las 
Vegas", des d'ací començarem el recorre-
gut pel Strip, el més famòs carrer de la 
ciutat; veurem les fonts del Bellagio, els 
pirates de Treasure Island, l'erupció del 
volcà del Mirage, etc. Continuarem a 
l'històric downtown per veure el mundial-
ment famós “show” de Llums i So del 
Carrer Fremont. Retorn a l'hotel i allotja-
ment.

21 D’AGOST: LAS VEGAS - PARC NACIONAL DE 
YOSEMITE
Eixida cap al Parc Nacional de Yosemite. 

16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

Hui farem un trajecte passant pels paisat-
ges espectaculars de la Vall de la Mort. 
Arribada a Yosemite i allotjament.

22 D’AGOST: YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Desdejuni a l'hotel. Exida per la visita del 
Parc Nacional. Yosemite sorprèn pel seu 
frescor alpí, els seus paisatges de grans 
pins i les seues catarates. Descobrirem 
els increïbles penya-segats, els diferents 
colors de les seues roques, Half Dome, la 
Vall de Yosemite, les Catarates Bridalveil i 
Yosemite. Finalitzada la visita, eixida cap 
a San Francisco. Arribada i allotjament.

23 D’AGOST: SAN FRANCISCO - MISSIÓ DE 
SANT FRANCESC D’ASSÍS
Visita a la ciutat incloent els llocs d'interès 
i barris: Downtown, Chinatown, Civic 
Center, Catedral de St Mary, Twin Peaks, 
Parc i Pont de Golden Gate, Alamo 
Square, per concloure en el Fisherman 's 
Wharf. També visitarem la Missió de Sant 
Francesc d'Assís, coneguda també com 
Missió Dolors. Va ser erigida pels frares 
franciscans Francesc Palou i Pere 
Cambón en 1776, sota l'administració del 
Pare president de les missions d'Alta 
Califòrnia, fra Juníper Serra. A la tarda 
coneixerem la història de la presó més 

coneguda del planeta: Alcatraz. Eixida en 
ferri des del moll 33 del Fisherman 's 
Wharf. Després d'una breu travessia en la 
qual gaudir d'unes inigualables vistes tant 
de la ciutat com de la pròpia illa 
d'Alcatraz, es trobarà dins de la presó, on 
té inclosa una visita autoguiada amb 
uriculars que explicaran la història i nom-
broses anècdotes esdevingudes a "La 
Roca". Retorn al port en ferri des d'on 
tornarem a l'hotel en el famós tramvia es 
San Francisco. Allotjament.

24 D’AGOST: SAN FRANCISCO - VALL DE NAPA 
- SAUSALITO
Eixida cap a la Vall de Napa. Visita d'un 
celler amb tast inclòs a la vall de Napa. 
Temps lliure per dinar. De tornada a San 
Francisco parada a Sausalito i temps lliure 
per passejar per aquesta colònia 
d'artistes i visitar les seues galeries 
d'arts, botigues, cafès. Allotjament.

25 D’AGOST: SAN FRANCISCO - CARMEL - 17 
MILE DRIVE - MONTEREY
Eixida per carretera cap a Carmel. Una 
vegada a Carmel, passejarem pel seu 
centre històric i veurem les seues exclusi-
ves boutiques i galeries d'art. A continua-
ció, recorrerem la millor part de 17-Mile 

Drive, un preciós tram de carretera ple de 
mansions, atraccions i camps de golf.  La 
nostra següent parada serà Monterey, on 
visitarem el famós Cannery Row, el nou 
passeig marítim construït sobre antigues 
envasadores de sardines. Arribada i allot-
jament.

26 D’AGOST: MONTEREY - SAN LUIS OBISPO - 
SANTA BÀRBARA - LOS ANGELES
Eixida cap a San Luis Obispo i Santa Bàrba-
ra. Continuació a Los Àngeles, arribada i 
visita de la ciutat. Passant pels carrers 
comercials de Beverly Hills, Hollywood, 
Sunset Boulevard i zones residencials. 
Retorn a l'hotel.

27 D’AGOST: LOS ANGELES - ZURIC
A l'hora prevista, trasllat a Little Tòquio, 
on podran fer una volta i gaudir d'aquest 
peculiar barri. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport per prendre el vol a Zuric. Men-
jars i nit a bord.

28 D’AGOST: ZURIC - VALÈNCIA
Arribada a Zuric i connexió amb vol desti-
nació final València. 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



ENS ACOMPANYARÀ: Alfons Llorenç.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Allotjament a l’interior del Monestir
   (per una atenció especial).
 · Pensió completa.
 · Assegurança de viatge.

Nit de Sant Joan al Monestir de Montserrat

23 DE JUNY: VALÈNCIA - MONTSERRAT 
Arribada a Montserrat i distribució de les 
habitacions (per una atenció especial, ens 
allotjarem a l’interior del Monestir) en 
l’Hostatgeria. Sopar i Nit de Sant Joan junt 
amb la comunitat de monjos. Assistirem a 
l’arribada del foc, procedent de la muntanya 
sagrada del Canigó, essent convidats pel 
Pare Abat a vi dolç i coca de Sant Joan.

ITINERARI

24 DE JUNY: MONTSERRAT
Pujarem en funicular a Sant Joan per caminar 
per les crestes més altes. Visitarem, amb 
una entrada especial, el Museu que conté 
una important col·lecció de pintura i restes 
arqueològiques de l’Antic Egipte i Pròxim 
Orient. Assistirem al cant del migdia de 
l’Escolania amb el “Virolai” i dinarem al 
Monestir. A la vesprada, presa de contacte 
amb la vida monàstica. Passeig lliure al 
mirador de la Creu, entre un bosc de carras-
ques i roures i belles vistes a les comarques 
del Bages, Vallès i Barcelonès. Després del 
cant gregorià de Vespres, sopar al Monestir.
  
25 DE JUNY: MONTSERRAT
Possibilitat d’assistir al cant gregorià de 
Matines i Laudes. Passeig per la muntanya, el 
Camí dels Degotalls i visita lliure a la Santa 
Cova (dificultat baixa). Temps lliure. Després 
de dinar, retorn, amb breu visita al monestir 
de monges benedictines de Sant Benet. 
Arribada València, cap a les 20:00 h.

Eixida a les 15:30 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.
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14 D’AGOST: VALÈNCIA - ZURIC -
LOS ANGELES
Vol a Los Angeles. Trasllat a l'hotel i allotja-
ment.

15 D’AGOST: LOS ANGELES - SAN DIEGO - 
MISSIÓ DE SANT DIEGO D’ALCALA - MISSIÓ 
DE SANT JOAN CAPISTANO
Eixida cap a San Diego, coneguda com 
"La ciutat jardí al costat del mar", per 
visitar la Missió de Sant Diego d'Alcala, la 
primera missió franciscana establerta a la 
regió espanyola de l'Alta Califòrnia a Nova 
Espanya. Va ser fundada el 1769 pel frare 
Juníper Serra a la zona habitada per ame-
rindis Kumeyaay. La missió i els territoris 
del costat van rebre el nom de l'espanyol 
Sant Didacus més conegut pel seu nom 
castellanitzat de San Diego. Visita també 
de la Missió de Sant Joan Capistrano (visita 
amb audioguies), erigida pel Pare presi-
dent de les missions d'Alta Califòrnia, fra 

Juníper Serra, l'any 1776. Conté l'edifici 
més antic en ús de Califòrnia i és proba-
blement la més reconeguda de les 
missions californianes. Allotjament.

16 D’AGOST: SAN DIEGO - PHOENIX - CASTLE 
DOME MINES
Desdejuni a l'hotel. Eixida a través del 
desert de Califòrnia i Arizona fins arribar a 
Phoenix. Farem una parada per visitar el 
poble fantasma Castle Dome Mines de 
Yuma. Allotjament.

17 D’AGOST: PHOENIX - SEDONA - GRAND 
CANYON
Desdejuni a l'hotel. Seguirem ruta cap al 
Parc Nacional Grand Canyon, parant a la 
pintoresca ciutat de Sedona. Arribada i 
allotjament.

18 D’AGOST: GRAND CANYON - RUTA 66 - 
PRESA HOOVER - MONUMENT VALLEY - 
KANAB
Al matí visita del Gran Canó. Tot el que 
veurem és un veritable paradís per als 
amants de la natura i la fotografia. 
Després de visitar diversos llocs d'interès 
continuarem camí passant novament per 
la Ruta 66 i parant a la Presa Hoover. Conti-
nuació a Monument Valley, visita i conti-

nuació a Kanab. Allotjament.

19 D’AGOST: KANAB - PARC NACIONAL BRYCE 
CANYON - PARC NACIONAL ZYON - LAS VEGAS
Eixida per visitar el Parc Nacional Bryce 
Canyon amb les seues espectaculars 
formes i colors que ens deixaran bocaba-
dats. Continuarem al Parc Nacional Zyon, 
famòs pels seus paisatges únics. Conti-
nuació fins a Las Vegas. Arribada i allotja-
ment.

20 D’AGOST: LAS VEGAS
Temps lliure fins l'hora acordada per 
començar la visita nocturna de la Ciutat 
de Las Vegas; la primera parada serà al 
icònic cartell "Welcome to Fabulous Las 
Vegas", des d'ací començarem el recorre-
gut pel Strip, el més famòs carrer de la 
ciutat; veurem les fonts del Bellagio, els 
pirates de Treasure Island, l'erupció del 
volcà del Mirage, etc. Continuarem a 
l'històric downtown per veure el mundial-
ment famós “show” de Llums i So del 
Carrer Fremont. Retorn a l'hotel i allotja-
ment.

21 D’AGOST: LAS VEGAS - PARC NACIONAL DE 
YOSEMITE
Eixida cap al Parc Nacional de Yosemite. 

16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

Hui farem un trajecte passant pels paisat-
ges espectaculars de la Vall de la Mort. 
Arribada a Yosemite i allotjament.

22 D’AGOST: YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Desdejuni a l'hotel. Exida per la visita del 
Parc Nacional. Yosemite sorprèn pel seu 
frescor alpí, els seus paisatges de grans 
pins i les seues catarates. Descobrirem 
els increïbles penya-segats, els diferents 
colors de les seues roques, Half Dome, la 
Vall de Yosemite, les Catarates Bridalveil i 
Yosemite. Finalitzada la visita, eixida cap 
a San Francisco. Arribada i allotjament.

23 D’AGOST: SAN FRANCISCO - MISSIÓ DE 
SANT FRANCESC D’ASSÍS
Visita a la ciutat incloent els llocs d'interès 
i barris: Downtown, Chinatown, Civic 
Center, Catedral de St Mary, Twin Peaks, 
Parc i Pont de Golden Gate, Alamo 
Square, per concloure en el Fisherman 's 
Wharf. També visitarem la Missió de Sant 
Francesc d'Assís, coneguda també com 
Missió Dolors. Va ser erigida pels frares 
franciscans Francesc Palou i Pere 
Cambón en 1776, sota l'administració del 
Pare president de les missions d'Alta 
Califòrnia, fra Juníper Serra. A la tarda 
coneixerem la història de la presó més 

coneguda del planeta: Alcatraz. Eixida en 
ferri des del moll 33 del Fisherman 's 
Wharf. Després d'una breu travessia en la 
qual gaudir d'unes inigualables vistes tant 
de la ciutat com de la pròpia illa 
d'Alcatraz, es trobarà dins de la presó, on 
té inclosa una visita autoguiada amb 
uriculars que explicaran la història i nom-
broses anècdotes esdevingudes a "La 
Roca". Retorn al port en ferri des d'on 
tornarem a l'hotel en el famós tramvia es 
San Francisco. Allotjament.

24 D’AGOST: SAN FRANCISCO - VALL DE NAPA 
- SAUSALITO
Eixida cap a la Vall de Napa. Visita d'un 
celler amb tast inclòs a la vall de Napa. 
Temps lliure per dinar. De tornada a San 
Francisco parada a Sausalito i temps lliure 
per passejar per aquesta colònia 
d'artistes i visitar les seues galeries 
d'arts, botigues, cafès. Allotjament.

25 D’AGOST: SAN FRANCISCO - CARMEL - 17 
MILE DRIVE - MONTEREY
Eixida per carretera cap a Carmel. Una 
vegada a Carmel, passejarem pel seu 
centre històric i veurem les seues exclusi-
ves boutiques i galeries d'art. A continua-
ció, recorrerem la millor part de 17-Mile 

Drive, un preciós tram de carretera ple de 
mansions, atraccions i camps de golf.  La 
nostra següent parada serà Monterey, on 
visitarem el famós Cannery Row, el nou 
passeig marítim construït sobre antigues 
envasadores de sardines. Arribada i allot-
jament.

26 D’AGOST: MONTEREY - SAN LUIS OBISPO - 
SANTA BÀRBARA - LOS ANGELES
Eixida cap a San Luis Obispo i Santa Bàrba-
ra. Continuació a Los Àngeles, arribada i 
visita de la ciutat. Passant pels carrers 
comercials de Beverly Hills, Hollywood, 
Sunset Boulevard i zones residencials. 
Retorn a l'hotel.

27 D’AGOST: LOS ANGELES - ZURIC
A l'hora prevista, trasllat a Little Tòquio, 
on podran fer una volta i gaudir d'aquest 
peculiar barri. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport per prendre el vol a Zuric. Men-
jars i nit a bord.

28 D’AGOST: ZURIC - VALÈNCIA
Arribada a Zuric i connexió amb vol desti-
nació final València. 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



ENS ACOMPANYARÀ: Manel Joan i Arinyò.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Hotel **** cèntric.
 · Mitja pensió.
 · Assegurança de viatge.

Nit de Sant Joan a Tarragona

23 DE JUNY: VALÈNCIA - TARRAGONA
Eixida a les 16:30 hores des de l’Institut 
Lluís Vives. Arribada a Tarragona i trasllat a 
l’hotel. Allotjament i sopar. Breu passejada 
ciutadana.  Focs de Sant Joan a la platja.

24 DE JUNY: VALLS - MONTBLANC
A primera hora del matí, eixida a Valls on 
farem una visita a la ciutat per veure i viure 

ITINERARI

l’ambient de l’inici de la temporada castellera. 
Exida cap a Montblanc on dinarem. Farem 
un recorregut guiat per una de les ciutats 
medievals més boniques de Catalunya. 
Retorn a l’hotel. Sopar lliure.

25 DE JUNY: TARRAGONA - VALÈNCIA
Visita als monuments més importants de la 
ciutat i el barri antic de Tarragona, com ara: el 
Balcó de la Mediterrània, Amfiteatre, Pretori 
i circs romans, Plaça de la Font, Plaça del 
Fòrum, Catedral, la Rambla Nova, Muralles, 
Camp de Mart, racons singulars... Dinar 
inclòs a l’hotel i retorn a València. Arribada a 
València prevista a les 20:00 h.

Eixida a les 16:30 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.
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14 D’AGOST: VALÈNCIA - ZURIC -
LOS ANGELES
Vol a Los Angeles. Trasllat a l'hotel i allotja-
ment.

15 D’AGOST: LOS ANGELES - SAN DIEGO - 
MISSIÓ DE SANT DIEGO D’ALCALA - MISSIÓ 
DE SANT JOAN CAPISTANO
Eixida cap a San Diego, coneguda com 
"La ciutat jardí al costat del mar", per 
visitar la Missió de Sant Diego d'Alcala, la 
primera missió franciscana establerta a la 
regió espanyola de l'Alta Califòrnia a Nova 
Espanya. Va ser fundada el 1769 pel frare 
Juníper Serra a la zona habitada per ame-
rindis Kumeyaay. La missió i els territoris 
del costat van rebre el nom de l'espanyol 
Sant Didacus més conegut pel seu nom 
castellanitzat de San Diego. Visita també 
de la Missió de Sant Joan Capistrano (visita 
amb audioguies), erigida pel Pare presi-
dent de les missions d'Alta Califòrnia, fra 

Juníper Serra, l'any 1776. Conté l'edifici 
més antic en ús de Califòrnia i és proba-
blement la més reconeguda de les 
missions californianes. Allotjament.

16 D’AGOST: SAN DIEGO - PHOENIX - CASTLE 
DOME MINES
Desdejuni a l'hotel. Eixida a través del 
desert de Califòrnia i Arizona fins arribar a 
Phoenix. Farem una parada per visitar el 
poble fantasma Castle Dome Mines de 
Yuma. Allotjament.

17 D’AGOST: PHOENIX - SEDONA - GRAND 
CANYON
Desdejuni a l'hotel. Seguirem ruta cap al 
Parc Nacional Grand Canyon, parant a la 
pintoresca ciutat de Sedona. Arribada i 
allotjament.

18 D’AGOST: GRAND CANYON - RUTA 66 - 
PRESA HOOVER - MONUMENT VALLEY - 
KANAB
Al matí visita del Gran Canó. Tot el que 
veurem és un veritable paradís per als 
amants de la natura i la fotografia. 
Després de visitar diversos llocs d'interès 
continuarem camí passant novament per 
la Ruta 66 i parant a la Presa Hoover. Conti-
nuació a Monument Valley, visita i conti-

nuació a Kanab. Allotjament.

19 D’AGOST: KANAB - PARC NACIONAL BRYCE 
CANYON - PARC NACIONAL ZYON - LAS VEGAS
Eixida per visitar el Parc Nacional Bryce 
Canyon amb les seues espectaculars 
formes i colors que ens deixaran bocaba-
dats. Continuarem al Parc Nacional Zyon, 
famòs pels seus paisatges únics. Conti-
nuació fins a Las Vegas. Arribada i allotja-
ment.

20 D’AGOST: LAS VEGAS
Temps lliure fins l'hora acordada per 
començar la visita nocturna de la Ciutat 
de Las Vegas; la primera parada serà al 
icònic cartell "Welcome to Fabulous Las 
Vegas", des d'ací començarem el recorre-
gut pel Strip, el més famòs carrer de la 
ciutat; veurem les fonts del Bellagio, els 
pirates de Treasure Island, l'erupció del 
volcà del Mirage, etc. Continuarem a 
l'històric downtown per veure el mundial-
ment famós “show” de Llums i So del 
Carrer Fremont. Retorn a l'hotel i allotja-
ment.

21 D’AGOST: LAS VEGAS - PARC NACIONAL DE 
YOSEMITE
Eixida cap al Parc Nacional de Yosemite. 

16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

Hui farem un trajecte passant pels paisat-
ges espectaculars de la Vall de la Mort. 
Arribada a Yosemite i allotjament.

22 D’AGOST: YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Desdejuni a l'hotel. Exida per la visita del 
Parc Nacional. Yosemite sorprèn pel seu 
frescor alpí, els seus paisatges de grans 
pins i les seues catarates. Descobrirem 
els increïbles penya-segats, els diferents 
colors de les seues roques, Half Dome, la 
Vall de Yosemite, les Catarates Bridalveil i 
Yosemite. Finalitzada la visita, eixida cap 
a San Francisco. Arribada i allotjament.

23 D’AGOST: SAN FRANCISCO - MISSIÓ DE 
SANT FRANCESC D’ASSÍS
Visita a la ciutat incloent els llocs d'interès 
i barris: Downtown, Chinatown, Civic 
Center, Catedral de St Mary, Twin Peaks, 
Parc i Pont de Golden Gate, Alamo 
Square, per concloure en el Fisherman 's 
Wharf. També visitarem la Missió de Sant 
Francesc d'Assís, coneguda també com 
Missió Dolors. Va ser erigida pels frares 
franciscans Francesc Palou i Pere 
Cambón en 1776, sota l'administració del 
Pare president de les missions d'Alta 
Califòrnia, fra Juníper Serra. A la tarda 
coneixerem la història de la presó més 

coneguda del planeta: Alcatraz. Eixida en 
ferri des del moll 33 del Fisherman 's 
Wharf. Després d'una breu travessia en la 
qual gaudir d'unes inigualables vistes tant 
de la ciutat com de la pròpia illa 
d'Alcatraz, es trobarà dins de la presó, on 
té inclosa una visita autoguiada amb 
uriculars que explicaran la història i nom-
broses anècdotes esdevingudes a "La 
Roca". Retorn al port en ferri des d'on 
tornarem a l'hotel en el famós tramvia es 
San Francisco. Allotjament.

24 D’AGOST: SAN FRANCISCO - VALL DE NAPA 
- SAUSALITO
Eixida cap a la Vall de Napa. Visita d'un 
celler amb tast inclòs a la vall de Napa. 
Temps lliure per dinar. De tornada a San 
Francisco parada a Sausalito i temps lliure 
per passejar per aquesta colònia 
d'artistes i visitar les seues galeries 
d'arts, botigues, cafès. Allotjament.

25 D’AGOST: SAN FRANCISCO - CARMEL - 17 
MILE DRIVE - MONTEREY
Eixida per carretera cap a Carmel. Una 
vegada a Carmel, passejarem pel seu 
centre històric i veurem les seues exclusi-
ves boutiques i galeries d'art. A continua-
ció, recorrerem la millor part de 17-Mile 

Drive, un preciós tram de carretera ple de 
mansions, atraccions i camps de golf.  La 
nostra següent parada serà Monterey, on 
visitarem el famós Cannery Row, el nou 
passeig marítim construït sobre antigues 
envasadores de sardines. Arribada i allot-
jament.

26 D’AGOST: MONTEREY - SAN LUIS OBISPO - 
SANTA BÀRBARA - LOS ANGELES
Eixida cap a San Luis Obispo i Santa Bàrba-
ra. Continuació a Los Àngeles, arribada i 
visita de la ciutat. Passant pels carrers 
comercials de Beverly Hills, Hollywood, 
Sunset Boulevard i zones residencials. 
Retorn a l'hotel.

27 D’AGOST: LOS ANGELES - ZURIC
A l'hora prevista, trasllat a Little Tòquio, 
on podran fer una volta i gaudir d'aquest 
peculiar barri. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport per prendre el vol a Zuric. Men-
jars i nit a bord.

28 D’AGOST: ZURIC - VALÈNCIA
Arribada a Zuric i connexió amb vol desti-
nació final València. 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



ENS ACOMPANYARÀ: Jon Goñi.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vols directes València - Corunya -    
   València.
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Hotels **** cèntrics.
 · Mitja pensió.
 · Tíquet del vaixell a les Illes Cies.
 · Creuer pel Sil i la Ribeira Sacra.
 · Assegurança de viatge.

Galícia amb “botas y cuchara”

ITINERARI

22 DE JULIOL: VALÈNCIA - CORUNYA - VIGO 
Vol fins a Corunya. Arribada i trasllat en bus a Vigo. 
Temps lliure i sopar. 

23 DE JULIOL: RIBEIRA SACRA - CANONS DEL SIL
La Ribeira Sacra va ser històricament el lloc al que 
es retiraven monjos i eremites per lliurar-se a una 
vida ascètica allunyada del mundanal soroll. 
D'aquí que amb el temps florissin en pocs 
quilòmetres a la rodona tants i tan bells monestirs 
durant l'Edat Mitjana, com el de Santa Cristina de 
Ribas do Sil o el de Sant Estevo de Ribas entre 
d'altres. També recorrerem aquest paradís des de 
baix, solcant en catamarà els canons del Sil, 
accedint a llocs inaccessibles d'una altra manera, 
sota farallons de 500 mts. de desnivell.

24 DE JULIOL: RIAS BAIXAS - ILLES CIES
Visitarem les Illes Cíes, dins el Parc Nacional de les 
Illes Atlàntiques, declarat des de 1980 com una 
ZEPA (Zona Especial per a les Aus). Farem una 
petita ruta senderista que ens portarà a la 

Concentració a les 13:45 h al hall de l’aeroport de Manises.
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890 €
+ 60 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 195 €

14 D’AGOST: VALÈNCIA - ZURIC -
LOS ANGELES
Vol a Los Angeles. Trasllat a l'hotel i allotja-
ment.

15 D’AGOST: LOS ANGELES - SAN DIEGO - 
MISSIÓ DE SANT DIEGO D’ALCALA - MISSIÓ 
DE SANT JOAN CAPISTANO
Eixida cap a San Diego, coneguda com 
"La ciutat jardí al costat del mar", per 
visitar la Missió de Sant Diego d'Alcala, la 
primera missió franciscana establerta a la 
regió espanyola de l'Alta Califòrnia a Nova 
Espanya. Va ser fundada el 1769 pel frare 
Juníper Serra a la zona habitada per ame-
rindis Kumeyaay. La missió i els territoris 
del costat van rebre el nom de l'espanyol 
Sant Didacus més conegut pel seu nom 
castellanitzat de San Diego. Visita també 
de la Missió de Sant Joan Capistrano (visita 
amb audioguies), erigida pel Pare presi-
dent de les missions d'Alta Califòrnia, fra 

Juníper Serra, l'any 1776. Conté l'edifici 
més antic en ús de Califòrnia i és proba-
blement la més reconeguda de les 
missions californianes. Allotjament.

16 D’AGOST: SAN DIEGO - PHOENIX - CASTLE 
DOME MINES
Desdejuni a l'hotel. Eixida a través del 
desert de Califòrnia i Arizona fins arribar a 
Phoenix. Farem una parada per visitar el 
poble fantasma Castle Dome Mines de 
Yuma. Allotjament.

17 D’AGOST: PHOENIX - SEDONA - GRAND 
CANYON
Desdejuni a l'hotel. Seguirem ruta cap al 
Parc Nacional Grand Canyon, parant a la 
pintoresca ciutat de Sedona. Arribada i 
allotjament.

18 D’AGOST: GRAND CANYON - RUTA 66 - 
PRESA HOOVER - MONUMENT VALLEY - 
KANAB
Al matí visita del Gran Canó. Tot el que 
veurem és un veritable paradís per als 
amants de la natura i la fotografia. 
Després de visitar diversos llocs d'interès 
continuarem camí passant novament per 
la Ruta 66 i parant a la Presa Hoover. Conti-
nuació a Monument Valley, visita i conti-

nuació a Kanab. Allotjament.

19 D’AGOST: KANAB - PARC NACIONAL BRYCE 
CANYON - PARC NACIONAL ZYON - LAS VEGAS
Eixida per visitar el Parc Nacional Bryce 
Canyon amb les seues espectaculars 
formes i colors que ens deixaran bocaba-
dats. Continuarem al Parc Nacional Zyon, 
famòs pels seus paisatges únics. Conti-
nuació fins a Las Vegas. Arribada i allotja-
ment.

20 D’AGOST: LAS VEGAS
Temps lliure fins l'hora acordada per 
començar la visita nocturna de la Ciutat 
de Las Vegas; la primera parada serà al 
icònic cartell "Welcome to Fabulous Las 
Vegas", des d'ací començarem el recorre-
gut pel Strip, el més famòs carrer de la 
ciutat; veurem les fonts del Bellagio, els 
pirates de Treasure Island, l'erupció del 
volcà del Mirage, etc. Continuarem a 
l'històric downtown per veure el mundial-
ment famós “show” de Llums i So del 
Carrer Fremont. Retorn a l'hotel i allotja-
ment.

21 D’AGOST: LAS VEGAS - PARC NACIONAL DE 
YOSEMITE
Eixida cap al Parc Nacional de Yosemite. 

16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

Muntanya Far. Una altra opció és gaudir 
d'un matí de platja a la que segons el diari 
"The Guardian" és la millor platja del món. 
Retorn i dinar. A la vesprada visitarem la 
ciutat de Pontevedra i el seu casc històric, 
declarat en la seva totalitat com a Conjunt 
Històric-Artístic.

25 DE JULIOL: VIGO - SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA
- CORUNYA
Visita a Santiago de Compostel·la, la seva 
Catedral i el seu magnífic Casc Antic, Patri-
moni de la Humanitat des de 1985. Vespra-
da lliure. Trasllat a Corunya i allotjament.

26 DE JULIOL: COSTA DA MORTE - SENDER DE 
LES ONES
Al nord-oest de Galícia es troben els miste-
riosos penya-segats que marcaven per als 
medievals la fi del món. Realitzarem una ruta 
que ens portarà des de l'emblemàtic Cap 
Vilán i el seu famós far, seguint un salvatge 
sender fins al Cementiri dels Anglesos i fins a 
la localitat pesquera de Camelle, antic 
assentament víking marcat a foc per la 
llegenda negra dels freqüents naufragis. 
Després de dinar en un recòndit restaurant 
pesquer, ens aproparem a les costes de 
Finisterre, amb els seus penya-segats 
vertiginosos tan carregats d'història.

27 DE JULIOL: COSTA D’ORTEGAL - ESTACA DE 
BARES
El Cap Ortegal limita a l'est amb una impor-
tant ria plena d'aiguamolls de gran valor 
ecològic com ho és la ria compartida 
“Cariño i Ortigueira”. Més a l'est encara 
podrem observar el terme més del nord 
d'Espanya, Estaca de Bares, punt que marca 
la confluència del Mar Cantàbric i l'Oceà 
Atlàntic, el lloc més al nord de la Península 
Ibèrica.

28 DE JULIOL: FRAGAS DE EUME - MOSTEIRO DE 
CAVEIRO I BETANZOS.
Realitzarem una ruta de senderisme pel que 
probablement sigui el bosc atlàntic millor 
conservat de Galícia. Visitarem el Monestir 
de Caveiro, una joia històrica enclavat al cor 
d'aquest paradís natural. Per la vesprada 
visitarem la localitat de Betanzos, la capital 
del gòtic gallec, amb el seu casc històric, un 
dels més ben conservats de Galícia.

29 DE JULIOL: CORUNYA - VALÈNCIA
Desdejuni a l’hotel i eixida a l’aeroport de Corunya 
per a prendre el vol directe de retorn a València. 
Arribarem sobre el migdia.

Hui farem un trajecte passant pels paisat-
ges espectaculars de la Vall de la Mort. 
Arribada a Yosemite i allotjament.

22 D’AGOST: YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Desdejuni a l'hotel. Exida per la visita del 
Parc Nacional. Yosemite sorprèn pel seu 
frescor alpí, els seus paisatges de grans 
pins i les seues catarates. Descobrirem 
els increïbles penya-segats, els diferents 
colors de les seues roques, Half Dome, la 
Vall de Yosemite, les Catarates Bridalveil i 
Yosemite. Finalitzada la visita, eixida cap 
a San Francisco. Arribada i allotjament.

23 D’AGOST: SAN FRANCISCO - MISSIÓ DE 
SANT FRANCESC D’ASSÍS
Visita a la ciutat incloent els llocs d'interès 
i barris: Downtown, Chinatown, Civic 
Center, Catedral de St Mary, Twin Peaks, 
Parc i Pont de Golden Gate, Alamo 
Square, per concloure en el Fisherman 's 
Wharf. També visitarem la Missió de Sant 
Francesc d'Assís, coneguda també com 
Missió Dolors. Va ser erigida pels frares 
franciscans Francesc Palou i Pere 
Cambón en 1776, sota l'administració del 
Pare president de les missions d'Alta 
Califòrnia, fra Juníper Serra. A la tarda 
coneixerem la història de la presó més 

coneguda del planeta: Alcatraz. Eixida en 
ferri des del moll 33 del Fisherman 's 
Wharf. Després d'una breu travessia en la 
qual gaudir d'unes inigualables vistes tant 
de la ciutat com de la pròpia illa 
d'Alcatraz, es trobarà dins de la presó, on 
té inclosa una visita autoguiada amb 
uriculars que explicaran la història i nom-
broses anècdotes esdevingudes a "La 
Roca". Retorn al port en ferri des d'on 
tornarem a l'hotel en el famós tramvia es 
San Francisco. Allotjament.

24 D’AGOST: SAN FRANCISCO - VALL DE NAPA 
- SAUSALITO
Eixida cap a la Vall de Napa. Visita d'un 
celler amb tast inclòs a la vall de Napa. 
Temps lliure per dinar. De tornada a San 
Francisco parada a Sausalito i temps lliure 
per passejar per aquesta colònia 
d'artistes i visitar les seues galeries 
d'arts, botigues, cafès. Allotjament.

25 D’AGOST: SAN FRANCISCO - CARMEL - 17 
MILE DRIVE - MONTEREY
Eixida per carretera cap a Carmel. Una 
vegada a Carmel, passejarem pel seu 
centre històric i veurem les seues exclusi-
ves boutiques i galeries d'art. A continua-
ció, recorrerem la millor part de 17-Mile 

Drive, un preciós tram de carretera ple de 
mansions, atraccions i camps de golf.  La 
nostra següent parada serà Monterey, on 
visitarem el famós Cannery Row, el nou 
passeig marítim construït sobre antigues 
envasadores de sardines. Arribada i allot-
jament.

26 D’AGOST: MONTEREY - SAN LUIS OBISPO - 
SANTA BÀRBARA - LOS ANGELES
Eixida cap a San Luis Obispo i Santa Bàrba-
ra. Continuació a Los Àngeles, arribada i 
visita de la ciutat. Passant pels carrers 
comercials de Beverly Hills, Hollywood, 
Sunset Boulevard i zones residencials. 
Retorn a l'hotel.

27 D’AGOST: LOS ANGELES - ZURIC
A l'hora prevista, trasllat a Little Tòquio, 
on podran fer una volta i gaudir d'aquest 
peculiar barri. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport per prendre el vol a Zuric. Men-
jars i nit a bord.

28 D’AGOST: ZURIC - VALÈNCIA
Arribada a Zuric i connexió amb vol desti-
nació final València. 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



22 DE JULIOL: VALÈNCIA - CORUNYA - VIGO 
Vol fins a Corunya. Arribada i trasllat en bus a Vigo. 
Temps lliure i sopar. 

23 DE JULIOL: RIBEIRA SACRA - CANONS DEL SIL
La Ribeira Sacra va ser històricament el lloc al que 
es retiraven monjos i eremites per lliurar-se a una 
vida ascètica allunyada del mundanal soroll. 
D'aquí que amb el temps florissin en pocs 
quilòmetres a la rodona tants i tan bells monestirs 
durant l'Edat Mitjana, com el de Santa Cristina de 
Ribas do Sil o el de Sant Estevo de Ribas entre 
d'altres. També recorrerem aquest paradís des de 
baix, solcant en catamarà els canons del Sil, 
accedint a llocs inaccessibles d'una altra manera, 
sota farallons de 500 mts. de desnivell.

24 DE JULIOL: RIAS BAIXAS - ILLES CIES
Visitarem les Illes Cíes, dins el Parc Nacional de les 
Illes Atlàntiques, declarat des de 1980 com una 
ZEPA (Zona Especial per a les Aus). Farem una 
petita ruta senderista que ens portarà a la 

14 D’AGOST: VALÈNCIA - ZURIC -
LOS ANGELES
Vol a Los Angeles. Trasllat a l'hotel i allotja-
ment.

15 D’AGOST: LOS ANGELES - SAN DIEGO - 
MISSIÓ DE SANT DIEGO D’ALCALA - MISSIÓ 
DE SANT JOAN CAPISTANO
Eixida cap a San Diego, coneguda com 
"La ciutat jardí al costat del mar", per 
visitar la Missió de Sant Diego d'Alcala, la 
primera missió franciscana establerta a la 
regió espanyola de l'Alta Califòrnia a Nova 
Espanya. Va ser fundada el 1769 pel frare 
Juníper Serra a la zona habitada per ame-
rindis Kumeyaay. La missió i els territoris 
del costat van rebre el nom de l'espanyol 
Sant Didacus més conegut pel seu nom 
castellanitzat de San Diego. Visita també 
de la Missió de Sant Joan Capistrano (visita 
amb audioguies), erigida pel Pare presi-
dent de les missions d'Alta Califòrnia, fra 

Juníper Serra, l'any 1776. Conté l'edifici 
més antic en ús de Califòrnia i és proba-
blement la més reconeguda de les 
missions californianes. Allotjament.

16 D’AGOST: SAN DIEGO - PHOENIX - CASTLE 
DOME MINES
Desdejuni a l'hotel. Eixida a través del 
desert de Califòrnia i Arizona fins arribar a 
Phoenix. Farem una parada per visitar el 
poble fantasma Castle Dome Mines de 
Yuma. Allotjament.

17 D’AGOST: PHOENIX - SEDONA - GRAND 
CANYON
Desdejuni a l'hotel. Seguirem ruta cap al 
Parc Nacional Grand Canyon, parant a la 
pintoresca ciutat de Sedona. Arribada i 
allotjament.

18 D’AGOST: GRAND CANYON - RUTA 66 - 
PRESA HOOVER - MONUMENT VALLEY - 
KANAB
Al matí visita del Gran Canó. Tot el que 
veurem és un veritable paradís per als 
amants de la natura i la fotografia. 
Després de visitar diversos llocs d'interès 
continuarem camí passant novament per 
la Ruta 66 i parant a la Presa Hoover. Conti-
nuació a Monument Valley, visita i conti-

nuació a Kanab. Allotjament.

19 D’AGOST: KANAB - PARC NACIONAL BRYCE 
CANYON - PARC NACIONAL ZYON - LAS VEGAS
Eixida per visitar el Parc Nacional Bryce 
Canyon amb les seues espectaculars 
formes i colors que ens deixaran bocaba-
dats. Continuarem al Parc Nacional Zyon, 
famòs pels seus paisatges únics. Conti-
nuació fins a Las Vegas. Arribada i allotja-
ment.

20 D’AGOST: LAS VEGAS
Temps lliure fins l'hora acordada per 
començar la visita nocturna de la Ciutat 
de Las Vegas; la primera parada serà al 
icònic cartell "Welcome to Fabulous Las 
Vegas", des d'ací començarem el recorre-
gut pel Strip, el més famòs carrer de la 
ciutat; veurem les fonts del Bellagio, els 
pirates de Treasure Island, l'erupció del 
volcà del Mirage, etc. Continuarem a 
l'històric downtown per veure el mundial-
ment famós “show” de Llums i So del 
Carrer Fremont. Retorn a l'hotel i allotja-
ment.

21 D’AGOST: LAS VEGAS - PARC NACIONAL DE 
YOSEMITE
Eixida cap al Parc Nacional de Yosemite. 

16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

Muntanya Far. Una altra opció és gaudir 
d'un matí de platja a la que segons el diari 
"The Guardian" és la millor platja del món. 
Retorn i dinar. A la vesprada visitarem la 
ciutat de Pontevedra i el seu casc històric, 
declarat en la seva totalitat com a Conjunt 
Històric-Artístic.

25 DE JULIOL: VIGO - SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA
- CORUNYA
Visita a Santiago de Compostel·la, la seva 
Catedral i el seu magnífic Casc Antic, Patri-
moni de la Humanitat des de 1985. Vespra-
da lliure. Trasllat a Corunya i allotjament.

26 DE JULIOL: COSTA DA MORTE - SENDER DE 
LES ONES
Al nord-oest de Galícia es troben els miste-
riosos penya-segats que marcaven per als 
medievals la fi del món. Realitzarem una ruta 
que ens portarà des de l'emblemàtic Cap 
Vilán i el seu famós far, seguint un salvatge 
sender fins al Cementiri dels Anglesos i fins a 
la localitat pesquera de Camelle, antic 
assentament víking marcat a foc per la 
llegenda negra dels freqüents naufragis. 
Després de dinar en un recòndit restaurant 
pesquer, ens aproparem a les costes de 
Finisterre, amb els seus penya-segats 
vertiginosos tan carregats d'història.

27 DE JULIOL: COSTA D’ORTEGAL - ESTACA DE 
BARES
El Cap Ortegal limita a l'est amb una impor-
tant ria plena d'aiguamolls de gran valor 
ecològic com ho és la ria compartida 
“Cariño i Ortigueira”. Més a l'est encara 
podrem observar el terme més del nord 
d'Espanya, Estaca de Bares, punt que marca 
la confluència del Mar Cantàbric i l'Oceà 
Atlàntic, el lloc més al nord de la Península 
Ibèrica.

28 DE JULIOL: FRAGAS DE EUME - MOSTEIRO DE 
CAVEIRO I BETANZOS.
Realitzarem una ruta de senderisme pel que 
probablement sigui el bosc atlàntic millor 
conservat de Galícia. Visitarem el Monestir 
de Caveiro, una joia històrica enclavat al cor 
d'aquest paradís natural. Per la vesprada 
visitarem la localitat de Betanzos, la capital 
del gòtic gallec, amb el seu casc històric, un 
dels més ben conservats de Galícia.

29 DE JULIOL: CORUNYA - VALÈNCIA
Desdejuni a l’hotel i eixida a l’aeroport de Corunya 
per a prendre el vol directe de retorn a València. 
Arribarem sobre el migdia.
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A Hui farem un trajecte passant pels paisat-
ges espectaculars de la Vall de la Mort. 
Arribada a Yosemite i allotjament.

22 D’AGOST: YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Desdejuni a l'hotel. Exida per la visita del 
Parc Nacional. Yosemite sorprèn pel seu 
frescor alpí, els seus paisatges de grans 
pins i les seues catarates. Descobrirem 
els increïbles penya-segats, els diferents 
colors de les seues roques, Half Dome, la 
Vall de Yosemite, les Catarates Bridalveil i 
Yosemite. Finalitzada la visita, eixida cap 
a San Francisco. Arribada i allotjament.

23 D’AGOST: SAN FRANCISCO - MISSIÓ DE 
SANT FRANCESC D’ASSÍS
Visita a la ciutat incloent els llocs d'interès 
i barris: Downtown, Chinatown, Civic 
Center, Catedral de St Mary, Twin Peaks, 
Parc i Pont de Golden Gate, Alamo 
Square, per concloure en el Fisherman 's 
Wharf. També visitarem la Missió de Sant 
Francesc d'Assís, coneguda també com 
Missió Dolors. Va ser erigida pels frares 
franciscans Francesc Palou i Pere 
Cambón en 1776, sota l'administració del 
Pare president de les missions d'Alta 
Califòrnia, fra Juníper Serra. A la tarda 
coneixerem la història de la presó més 

coneguda del planeta: Alcatraz. Eixida en 
ferri des del moll 33 del Fisherman 's 
Wharf. Després d'una breu travessia en la 
qual gaudir d'unes inigualables vistes tant 
de la ciutat com de la pròpia illa 
d'Alcatraz, es trobarà dins de la presó, on 
té inclosa una visita autoguiada amb 
uriculars que explicaran la història i nom-
broses anècdotes esdevingudes a "La 
Roca". Retorn al port en ferri des d'on 
tornarem a l'hotel en el famós tramvia es 
San Francisco. Allotjament.

24 D’AGOST: SAN FRANCISCO - VALL DE NAPA 
- SAUSALITO
Eixida cap a la Vall de Napa. Visita d'un 
celler amb tast inclòs a la vall de Napa. 
Temps lliure per dinar. De tornada a San 
Francisco parada a Sausalito i temps lliure 
per passejar per aquesta colònia 
d'artistes i visitar les seues galeries 
d'arts, botigues, cafès. Allotjament.

25 D’AGOST: SAN FRANCISCO - CARMEL - 17 
MILE DRIVE - MONTEREY
Eixida per carretera cap a Carmel. Una 
vegada a Carmel, passejarem pel seu 
centre històric i veurem les seues exclusi-
ves boutiques i galeries d'art. A continua-
ció, recorrerem la millor part de 17-Mile 

Drive, un preciós tram de carretera ple de 
mansions, atraccions i camps de golf.  La 
nostra següent parada serà Monterey, on 
visitarem el famós Cannery Row, el nou 
passeig marítim construït sobre antigues 
envasadores de sardines. Arribada i allot-
jament.

26 D’AGOST: MONTEREY - SAN LUIS OBISPO - 
SANTA BÀRBARA - LOS ANGELES
Eixida cap a San Luis Obispo i Santa Bàrba-
ra. Continuació a Los Àngeles, arribada i 
visita de la ciutat. Passant pels carrers 
comercials de Beverly Hills, Hollywood, 
Sunset Boulevard i zones residencials. 
Retorn a l'hotel.

27 D’AGOST: LOS ANGELES - ZURIC
A l'hora prevista, trasllat a Little Tòquio, 
on podran fer una volta i gaudir d'aquest 
peculiar barri. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport per prendre el vol a Zuric. Men-
jars i nit a bord.

28 D’AGOST: ZURIC - VALÈNCIA
Arribada a Zuric i connexió amb vol desti-
nació final València. 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



22 DE JULIOL: VALÈNCIA - CORUNYA - VIGO 
Vol fins a Corunya. Arribada i trasllat en bus a Vigo. 
Temps lliure i sopar. 

23 DE JULIOL: RIBEIRA SACRA - CANONS DEL SIL
La Ribeira Sacra va ser històricament el lloc al que 
es retiraven monjos i eremites per lliurar-se a una 
vida ascètica allunyada del mundanal soroll. 
D'aquí que amb el temps florissin en pocs 
quilòmetres a la rodona tants i tan bells monestirs 
durant l'Edat Mitjana, com el de Santa Cristina de 
Ribas do Sil o el de Sant Estevo de Ribas entre 
d'altres. També recorrerem aquest paradís des de 
baix, solcant en catamarà els canons del Sil, 
accedint a llocs inaccessibles d'una altra manera, 
sota farallons de 500 mts. de desnivell.

24 DE JULIOL: RIAS BAIXAS - ILLES CIES
Visitarem les Illes Cíes, dins el Parc Nacional de les 
Illes Atlàntiques, declarat des de 1980 com una 
ZEPA (Zona Especial per a les Aus). Farem una 
petita ruta senderista que ens portarà a la 

ENS ACOMPANYARÀ: Manel Joan i Arinyò.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vols regulars València - Sofia -       
   València (via Zúrich).
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotels ****/*****.
 · Mitja pensió segons el programa.
 · Sopar especial de comiat.
 · Guia local durant tot el viatge.
 · Entrades.
 · Assegurança de viatge.

Bulgària, el fascinant Orient d’Europa
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Concentració a les 4:00 h al hall de l’aeroport de Manises.

22 DE JULIOL: VALÈNCIA - SOFIA
Vol a Sofia. Trasllat a l'hotel i allotjament. 
Passeig de contacte per la ciutat i sopar. 

23 DE JULIOL: SOFIA
Visita a la plaça Sveta Nedelia, la Rotonda 
de Sant Jordi, el Teatre Nacional, la plaça 
Alexandre Batenberg amb el Palau Reial, 
l’església russa de Sant Nicolau, la catedral 
d’Alexandre Nevski i l’antiga basílica de 
Santa Sofia. Dinar. Visita al Museu Nacional 
d’Història i l’església de Boyana.

24 DE JULIOL: SOFIA - PLOVDIV
Eixida cap al Monestir de Rila, centre històric 
impulsor de la cultura nacional búlgara. 
Dinar. Continuació cap a Plovdiv. 

25 DE JULIOL: PLOVDIV - BURGAS
El centre de Plovdiv és un museu a l’aire 
lliure. Visita del casc antic de la ciutat: la 
casa Kyumdjiuglu, l’església de Konstantin i 

Elena, i el teatre antic. Eixida cap a Burgas. 
Dinar en ruta. Passeig lliure per la ciutat. 

26 DE JULIOL: BURGAS - NESEVAR - VARNA 
Eixida cap a la tomba tràcia “Pomorie”. 
Continuació cap a Nesevar. Visita de 
l'església de Sveti Stefan i del Museu 
Arqueològic. Dinar. Seguim cap a Varna, la 
ciutat més important del litoral búlgar del 
Mar Negre. Visita a la catedral i al Museu 
Històric – Arqueològic. Allotjament.

27 DE JULIOL: VARNA - GENET DE MADARA - 
SVESHTARI - RUSE
Eixida cap a Sveshtari. Pel camí, visita del 
Genet de Madara, l'únic baix relleu rupestre a 
Europa que data de l'Edat Mitjana. Dinar en 
ruta. Continuació cap al conjunt arqueològic 
de Sboryanovo per a visitar la tomba de 
Sveshtari, construïda en el segle III abans de 
Crist, monument únic de l'arquitectura 
fúnebre de l’antiga Tràcia. Continuació cap 
a la ciutat de Ruse.

28 DE JULIOL: RUSE - MONESTIR DE IVANOVO - 
ARBANASI - VELIKO TARNOVO.
Eixida cap al monestir rupestre d’Ivanovo, 
un complex d'esglésies i capelles en les 
roques de l'art religiós búlgar del segle XIII i 
XIV. Continuació cap a Arbanasi, lloc de 

residència d'estiu dels reis búlgars. Visita de 
l'església de la Nativitat, famosa pels seus 
frescs que daten del segle XVI. Dinar. 
Seguim cap a Veliko Tarnovo, capital del 
Segon Regne Búlgar, per veure la fortalesa 
medieval de Tsarevets, amb la Torre de 
Balduin i el Palau del Patriarca. 

29 DE JULIOL: VELIKO TARNOVO - ETARA - 
KAZANLAK - KOPRIVSHTITSA - SOFIA  
Eixida cap al Museu Etnogràfic a l'aire lliure 
d’Etara, on existeixen tallers artesanals dels 
vint-i-sis oficis búlgars practicats en els 
segles passats. Eixida cap a la Vall de les 
Roses, bella regió on s'obté l'oli de roses, 
utilitzat en la fabricació de perfums. Pel camí 
visita de l'església russa de Shipka. En 
Kazanlak, visita de la rèplica de la tomba 
tràcia “Golyama Kosmatka”. Eixida cap a 
Sofia. Pel camí, visita de la ciutat de Koprivs-
htitsa, que compta amb bells monuments 
arquitectònics, històrics, artístics i etnogrà-
fics del Renaixement búlgar. Continuació 
cap a Sofia. Sopar de comiat en restaurant 
local. 

30 DE JULIOL: SOFIA - VALÈNCIA
Desdejuni i trasllat a l’aeroport de Sofia. Vol 
via Zurich a València.
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14 D’AGOST: VALÈNCIA - ZURIC -
LOS ANGELES
Vol a Los Angeles. Trasllat a l'hotel i allotja-
ment.

15 D’AGOST: LOS ANGELES - SAN DIEGO - 
MISSIÓ DE SANT DIEGO D’ALCALA - MISSIÓ 
DE SANT JOAN CAPISTANO
Eixida cap a San Diego, coneguda com 
"La ciutat jardí al costat del mar", per 
visitar la Missió de Sant Diego d'Alcala, la 
primera missió franciscana establerta a la 
regió espanyola de l'Alta Califòrnia a Nova 
Espanya. Va ser fundada el 1769 pel frare 
Juníper Serra a la zona habitada per ame-
rindis Kumeyaay. La missió i els territoris 
del costat van rebre el nom de l'espanyol 
Sant Didacus més conegut pel seu nom 
castellanitzat de San Diego. Visita també 
de la Missió de Sant Joan Capistrano (visita 
amb audioguies), erigida pel Pare presi-
dent de les missions d'Alta Califòrnia, fra 

Juníper Serra, l'any 1776. Conté l'edifici 
més antic en ús de Califòrnia i és proba-
blement la més reconeguda de les 
missions californianes. Allotjament.

16 D’AGOST: SAN DIEGO - PHOENIX - CASTLE 
DOME MINES
Desdejuni a l'hotel. Eixida a través del 
desert de Califòrnia i Arizona fins arribar a 
Phoenix. Farem una parada per visitar el 
poble fantasma Castle Dome Mines de 
Yuma. Allotjament.

17 D’AGOST: PHOENIX - SEDONA - GRAND 
CANYON
Desdejuni a l'hotel. Seguirem ruta cap al 
Parc Nacional Grand Canyon, parant a la 
pintoresca ciutat de Sedona. Arribada i 
allotjament.

18 D’AGOST: GRAND CANYON - RUTA 66 - 
PRESA HOOVER - MONUMENT VALLEY - 
KANAB
Al matí visita del Gran Canó. Tot el que 
veurem és un veritable paradís per als 
amants de la natura i la fotografia. 
Després de visitar diversos llocs d'interès 
continuarem camí passant novament per 
la Ruta 66 i parant a la Presa Hoover. Conti-
nuació a Monument Valley, visita i conti-

nuació a Kanab. Allotjament.

19 D’AGOST: KANAB - PARC NACIONAL BRYCE 
CANYON - PARC NACIONAL ZYON - LAS VEGAS
Eixida per visitar el Parc Nacional Bryce 
Canyon amb les seues espectaculars 
formes i colors que ens deixaran bocaba-
dats. Continuarem al Parc Nacional Zyon, 
famòs pels seus paisatges únics. Conti-
nuació fins a Las Vegas. Arribada i allotja-
ment.

20 D’AGOST: LAS VEGAS
Temps lliure fins l'hora acordada per 
començar la visita nocturna de la Ciutat 
de Las Vegas; la primera parada serà al 
icònic cartell "Welcome to Fabulous Las 
Vegas", des d'ací començarem el recorre-
gut pel Strip, el més famòs carrer de la 
ciutat; veurem les fonts del Bellagio, els 
pirates de Treasure Island, l'erupció del 
volcà del Mirage, etc. Continuarem a 
l'històric downtown per veure el mundial-
ment famós “show” de Llums i So del 
Carrer Fremont. Retorn a l'hotel i allotja-
ment.

21 D’AGOST: LAS VEGAS - PARC NACIONAL DE 
YOSEMITE
Eixida cap al Parc Nacional de Yosemite. 

16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

Muntanya Far. Una altra opció és gaudir 
d'un matí de platja a la que segons el diari 
"The Guardian" és la millor platja del món. 
Retorn i dinar. A la vesprada visitarem la 
ciutat de Pontevedra i el seu casc històric, 
declarat en la seva totalitat com a Conjunt 
Històric-Artístic.

25 DE JULIOL: VIGO - SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA
- CORUNYA
Visita a Santiago de Compostel·la, la seva 
Catedral i el seu magnífic Casc Antic, Patri-
moni de la Humanitat des de 1985. Vespra-
da lliure. Trasllat a Corunya i allotjament.

26 DE JULIOL: COSTA DA MORTE - SENDER DE 
LES ONES
Al nord-oest de Galícia es troben els miste-
riosos penya-segats que marcaven per als 
medievals la fi del món. Realitzarem una ruta 
que ens portarà des de l'emblemàtic Cap 
Vilán i el seu famós far, seguint un salvatge 
sender fins al Cementiri dels Anglesos i fins a 
la localitat pesquera de Camelle, antic 
assentament víking marcat a foc per la 
llegenda negra dels freqüents naufragis. 
Després de dinar en un recòndit restaurant 
pesquer, ens aproparem a les costes de 
Finisterre, amb els seus penya-segats 
vertiginosos tan carregats d'història.

27 DE JULIOL: COSTA D’ORTEGAL - ESTACA DE 
BARES
El Cap Ortegal limita a l'est amb una impor-
tant ria plena d'aiguamolls de gran valor 
ecològic com ho és la ria compartida 
“Cariño i Ortigueira”. Més a l'est encara 
podrem observar el terme més del nord 
d'Espanya, Estaca de Bares, punt que marca 
la confluència del Mar Cantàbric i l'Oceà 
Atlàntic, el lloc més al nord de la Península 
Ibèrica.

28 DE JULIOL: FRAGAS DE EUME - MOSTEIRO DE 
CAVEIRO I BETANZOS.
Realitzarem una ruta de senderisme pel que 
probablement sigui el bosc atlàntic millor 
conservat de Galícia. Visitarem el Monestir 
de Caveiro, una joia històrica enclavat al cor 
d'aquest paradís natural. Per la vesprada 
visitarem la localitat de Betanzos, la capital 
del gòtic gallec, amb el seu casc històric, un 
dels més ben conservats de Galícia.

29 DE JULIOL: CORUNYA - VALÈNCIA
Desdejuni a l’hotel i eixida a l’aeroport de Corunya 
per a prendre el vol directe de retorn a València. 
Arribarem sobre el migdia.

Hui farem un trajecte passant pels paisat-
ges espectaculars de la Vall de la Mort. 
Arribada a Yosemite i allotjament.

22 D’AGOST: YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Desdejuni a l'hotel. Exida per la visita del 
Parc Nacional. Yosemite sorprèn pel seu 
frescor alpí, els seus paisatges de grans 
pins i les seues catarates. Descobrirem 
els increïbles penya-segats, els diferents 
colors de les seues roques, Half Dome, la 
Vall de Yosemite, les Catarates Bridalveil i 
Yosemite. Finalitzada la visita, eixida cap 
a San Francisco. Arribada i allotjament.

23 D’AGOST: SAN FRANCISCO - MISSIÓ DE 
SANT FRANCESC D’ASSÍS
Visita a la ciutat incloent els llocs d'interès 
i barris: Downtown, Chinatown, Civic 
Center, Catedral de St Mary, Twin Peaks, 
Parc i Pont de Golden Gate, Alamo 
Square, per concloure en el Fisherman 's 
Wharf. També visitarem la Missió de Sant 
Francesc d'Assís, coneguda també com 
Missió Dolors. Va ser erigida pels frares 
franciscans Francesc Palou i Pere 
Cambón en 1776, sota l'administració del 
Pare president de les missions d'Alta 
Califòrnia, fra Juníper Serra. A la tarda 
coneixerem la història de la presó més 

coneguda del planeta: Alcatraz. Eixida en 
ferri des del moll 33 del Fisherman 's 
Wharf. Després d'una breu travessia en la 
qual gaudir d'unes inigualables vistes tant 
de la ciutat com de la pròpia illa 
d'Alcatraz, es trobarà dins de la presó, on 
té inclosa una visita autoguiada amb 
uriculars que explicaran la història i nom-
broses anècdotes esdevingudes a "La 
Roca". Retorn al port en ferri des d'on 
tornarem a l'hotel en el famós tramvia es 
San Francisco. Allotjament.

24 D’AGOST: SAN FRANCISCO - VALL DE NAPA 
- SAUSALITO
Eixida cap a la Vall de Napa. Visita d'un 
celler amb tast inclòs a la vall de Napa. 
Temps lliure per dinar. De tornada a San 
Francisco parada a Sausalito i temps lliure 
per passejar per aquesta colònia 
d'artistes i visitar les seues galeries 
d'arts, botigues, cafès. Allotjament.

25 D’AGOST: SAN FRANCISCO - CARMEL - 17 
MILE DRIVE - MONTEREY
Eixida per carretera cap a Carmel. Una 
vegada a Carmel, passejarem pel seu 
centre històric i veurem les seues exclusi-
ves boutiques i galeries d'art. A continua-
ció, recorrerem la millor part de 17-Mile 

Drive, un preciós tram de carretera ple de 
mansions, atraccions i camps de golf.  La 
nostra següent parada serà Monterey, on 
visitarem el famós Cannery Row, el nou 
passeig marítim construït sobre antigues 
envasadores de sardines. Arribada i allot-
jament.

26 D’AGOST: MONTEREY - SAN LUIS OBISPO - 
SANTA BÀRBARA - LOS ANGELES
Eixida cap a San Luis Obispo i Santa Bàrba-
ra. Continuació a Los Àngeles, arribada i 
visita de la ciutat. Passant pels carrers 
comercials de Beverly Hills, Hollywood, 
Sunset Boulevard i zones residencials. 
Retorn a l'hotel.

27 D’AGOST: LOS ANGELES - ZURIC
A l'hora prevista, trasllat a Little Tòquio, 
on podran fer una volta i gaudir d'aquest 
peculiar barri. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport per prendre el vol a Zuric. Men-
jars i nit a bord.

28 D’AGOST: ZURIC - VALÈNCIA
Arribada a Zuric i connexió amb vol desti-
nació final València. 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



22 DE JULIOL: VALÈNCIA - CORUNYA - VIGO 
Vol fins a Corunya. Arribada i trasllat en bus a Vigo. 
Temps lliure i sopar. 

23 DE JULIOL: RIBEIRA SACRA - CANONS DEL SIL
La Ribeira Sacra va ser històricament el lloc al que 
es retiraven monjos i eremites per lliurar-se a una 
vida ascètica allunyada del mundanal soroll. 
D'aquí que amb el temps florissin en pocs 
quilòmetres a la rodona tants i tan bells monestirs 
durant l'Edat Mitjana, com el de Santa Cristina de 
Ribas do Sil o el de Sant Estevo de Ribas entre 
d'altres. També recorrerem aquest paradís des de 
baix, solcant en catamarà els canons del Sil, 
accedint a llocs inaccessibles d'una altra manera, 
sota farallons de 500 mts. de desnivell.

24 DE JULIOL: RIAS BAIXAS - ILLES CIES
Visitarem les Illes Cíes, dins el Parc Nacional de les 
Illes Atlàntiques, declarat des de 1980 com una 
ZEPA (Zona Especial per a les Aus). Farem una 
petita ruta senderista que ens portarà a la 
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22 DE JULIOL: VALÈNCIA - SOFIA
Vol a Sofia. Trasllat a l'hotel i allotjament. 
Passeig de contacte per la ciutat i sopar. 

23 DE JULIOL: SOFIA
Visita a la plaça Sveta Nedelia, la Rotonda 
de Sant Jordi, el Teatre Nacional, la plaça 
Alexandre Batenberg amb el Palau Reial, 
l’església russa de Sant Nicolau, la catedral 
d’Alexandre Nevski i l’antiga basílica de 
Santa Sofia. Dinar. Visita al Museu Nacional 
d’Història i l’església de Boyana.

24 DE JULIOL: SOFIA - PLOVDIV
Eixida cap al Monestir de Rila, centre històric 
impulsor de la cultura nacional búlgara. 
Dinar. Continuació cap a Plovdiv. 

25 DE JULIOL: PLOVDIV - BURGAS
El centre de Plovdiv és un museu a l’aire 
lliure. Visita del casc antic de la ciutat: la 
casa Kyumdjiuglu, l’església de Konstantin i 

Elena, i el teatre antic. Eixida cap a Burgas. 
Dinar en ruta. Passeig lliure per la ciutat. 

26 DE JULIOL: BURGAS - NESEVAR - VARNA 
Eixida cap a la tomba tràcia “Pomorie”. 
Continuació cap a Nesevar. Visita de 
l'església de Sveti Stefan i del Museu 
Arqueològic. Dinar. Seguim cap a Varna, la 
ciutat més important del litoral búlgar del 
Mar Negre. Visita a la catedral i al Museu 
Històric – Arqueològic. Allotjament.

27 DE JULIOL: VARNA - GENET DE MADARA - 
SVESHTARI - RUSE
Eixida cap a Sveshtari. Pel camí, visita del 
Genet de Madara, l'únic baix relleu rupestre a 
Europa que data de l'Edat Mitjana. Dinar en 
ruta. Continuació cap al conjunt arqueològic 
de Sboryanovo per a visitar la tomba de 
Sveshtari, construïda en el segle III abans de 
Crist, monument únic de l'arquitectura 
fúnebre de l’antiga Tràcia. Continuació cap 
a la ciutat de Ruse.

28 DE JULIOL: RUSE - MONESTIR DE IVANOVO - 
ARBANASI - VELIKO TARNOVO.
Eixida cap al monestir rupestre d’Ivanovo, 
un complex d'esglésies i capelles en les 
roques de l'art religiós búlgar del segle XIII i 
XIV. Continuació cap a Arbanasi, lloc de 

residència d'estiu dels reis búlgars. Visita de 
l'església de la Nativitat, famosa pels seus 
frescs que daten del segle XVI. Dinar. 
Seguim cap a Veliko Tarnovo, capital del 
Segon Regne Búlgar, per veure la fortalesa 
medieval de Tsarevets, amb la Torre de 
Balduin i el Palau del Patriarca. 

29 DE JULIOL: VELIKO TARNOVO - ETARA - 
KAZANLAK - KOPRIVSHTITSA - SOFIA  
Eixida cap al Museu Etnogràfic a l'aire lliure 
d’Etara, on existeixen tallers artesanals dels 
vint-i-sis oficis búlgars practicats en els 
segles passats. Eixida cap a la Vall de les 
Roses, bella regió on s'obté l'oli de roses, 
utilitzat en la fabricació de perfums. Pel camí 
visita de l'església russa de Shipka. En 
Kazanlak, visita de la rèplica de la tomba 
tràcia “Golyama Kosmatka”. Eixida cap a 
Sofia. Pel camí, visita de la ciutat de Koprivs-
htitsa, que compta amb bells monuments 
arquitectònics, històrics, artístics i etnogrà-
fics del Renaixement búlgar. Continuació 
cap a Sofia. Sopar de comiat en restaurant 
local. 

30 DE JULIOL: SOFIA - VALÈNCIA
Desdejuni i trasllat a l’aeroport de Sofia. Vol 
via Zurich a València.
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14 D’AGOST: VALÈNCIA - ZURIC -
LOS ANGELES
Vol a Los Angeles. Trasllat a l'hotel i allotja-
ment.

15 D’AGOST: LOS ANGELES - SAN DIEGO - 
MISSIÓ DE SANT DIEGO D’ALCALA - MISSIÓ 
DE SANT JOAN CAPISTANO
Eixida cap a San Diego, coneguda com 
"La ciutat jardí al costat del mar", per 
visitar la Missió de Sant Diego d'Alcala, la 
primera missió franciscana establerta a la 
regió espanyola de l'Alta Califòrnia a Nova 
Espanya. Va ser fundada el 1769 pel frare 
Juníper Serra a la zona habitada per ame-
rindis Kumeyaay. La missió i els territoris 
del costat van rebre el nom de l'espanyol 
Sant Didacus més conegut pel seu nom 
castellanitzat de San Diego. Visita també 
de la Missió de Sant Joan Capistrano (visita 
amb audioguies), erigida pel Pare presi-
dent de les missions d'Alta Califòrnia, fra 

Juníper Serra, l'any 1776. Conté l'edifici 
més antic en ús de Califòrnia i és proba-
blement la més reconeguda de les 
missions californianes. Allotjament.

16 D’AGOST: SAN DIEGO - PHOENIX - CASTLE 
DOME MINES
Desdejuni a l'hotel. Eixida a través del 
desert de Califòrnia i Arizona fins arribar a 
Phoenix. Farem una parada per visitar el 
poble fantasma Castle Dome Mines de 
Yuma. Allotjament.

17 D’AGOST: PHOENIX - SEDONA - GRAND 
CANYON
Desdejuni a l'hotel. Seguirem ruta cap al 
Parc Nacional Grand Canyon, parant a la 
pintoresca ciutat de Sedona. Arribada i 
allotjament.

18 D’AGOST: GRAND CANYON - RUTA 66 - 
PRESA HOOVER - MONUMENT VALLEY - 
KANAB
Al matí visita del Gran Canó. Tot el que 
veurem és un veritable paradís per als 
amants de la natura i la fotografia. 
Després de visitar diversos llocs d'interès 
continuarem camí passant novament per 
la Ruta 66 i parant a la Presa Hoover. Conti-
nuació a Monument Valley, visita i conti-

nuació a Kanab. Allotjament.

19 D’AGOST: KANAB - PARC NACIONAL BRYCE 
CANYON - PARC NACIONAL ZYON - LAS VEGAS
Eixida per visitar el Parc Nacional Bryce 
Canyon amb les seues espectaculars 
formes i colors que ens deixaran bocaba-
dats. Continuarem al Parc Nacional Zyon, 
famòs pels seus paisatges únics. Conti-
nuació fins a Las Vegas. Arribada i allotja-
ment.

20 D’AGOST: LAS VEGAS
Temps lliure fins l'hora acordada per 
començar la visita nocturna de la Ciutat 
de Las Vegas; la primera parada serà al 
icònic cartell "Welcome to Fabulous Las 
Vegas", des d'ací començarem el recorre-
gut pel Strip, el més famòs carrer de la 
ciutat; veurem les fonts del Bellagio, els 
pirates de Treasure Island, l'erupció del 
volcà del Mirage, etc. Continuarem a 
l'històric downtown per veure el mundial-
ment famós “show” de Llums i So del 
Carrer Fremont. Retorn a l'hotel i allotja-
ment.

21 D’AGOST: LAS VEGAS - PARC NACIONAL DE 
YOSEMITE
Eixida cap al Parc Nacional de Yosemite. 

16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

Muntanya Far. Una altra opció és gaudir 
d'un matí de platja a la que segons el diari 
"The Guardian" és la millor platja del món. 
Retorn i dinar. A la vesprada visitarem la 
ciutat de Pontevedra i el seu casc històric, 
declarat en la seva totalitat com a Conjunt 
Històric-Artístic.

25 DE JULIOL: VIGO - SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA
- CORUNYA
Visita a Santiago de Compostel·la, la seva 
Catedral i el seu magnífic Casc Antic, Patri-
moni de la Humanitat des de 1985. Vespra-
da lliure. Trasllat a Corunya i allotjament.

26 DE JULIOL: COSTA DA MORTE - SENDER DE 
LES ONES
Al nord-oest de Galícia es troben els miste-
riosos penya-segats que marcaven per als 
medievals la fi del món. Realitzarem una ruta 
que ens portarà des de l'emblemàtic Cap 
Vilán i el seu famós far, seguint un salvatge 
sender fins al Cementiri dels Anglesos i fins a 
la localitat pesquera de Camelle, antic 
assentament víking marcat a foc per la 
llegenda negra dels freqüents naufragis. 
Després de dinar en un recòndit restaurant 
pesquer, ens aproparem a les costes de 
Finisterre, amb els seus penya-segats 
vertiginosos tan carregats d'història.

27 DE JULIOL: COSTA D’ORTEGAL - ESTACA DE 
BARES
El Cap Ortegal limita a l'est amb una impor-
tant ria plena d'aiguamolls de gran valor 
ecològic com ho és la ria compartida 
“Cariño i Ortigueira”. Més a l'est encara 
podrem observar el terme més del nord 
d'Espanya, Estaca de Bares, punt que marca 
la confluència del Mar Cantàbric i l'Oceà 
Atlàntic, el lloc més al nord de la Península 
Ibèrica.

28 DE JULIOL: FRAGAS DE EUME - MOSTEIRO DE 
CAVEIRO I BETANZOS.
Realitzarem una ruta de senderisme pel que 
probablement sigui el bosc atlàntic millor 
conservat de Galícia. Visitarem el Monestir 
de Caveiro, una joia històrica enclavat al cor 
d'aquest paradís natural. Per la vesprada 
visitarem la localitat de Betanzos, la capital 
del gòtic gallec, amb el seu casc històric, un 
dels més ben conservats de Galícia.

29 DE JULIOL: CORUNYA - VALÈNCIA
Desdejuni a l’hotel i eixida a l’aeroport de Corunya 
per a prendre el vol directe de retorn a València. 
Arribarem sobre el migdia.

Hui farem un trajecte passant pels paisat-
ges espectaculars de la Vall de la Mort. 
Arribada a Yosemite i allotjament.

22 D’AGOST: YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Desdejuni a l'hotel. Exida per la visita del 
Parc Nacional. Yosemite sorprèn pel seu 
frescor alpí, els seus paisatges de grans 
pins i les seues catarates. Descobrirem 
els increïbles penya-segats, els diferents 
colors de les seues roques, Half Dome, la 
Vall de Yosemite, les Catarates Bridalveil i 
Yosemite. Finalitzada la visita, eixida cap 
a San Francisco. Arribada i allotjament.

23 D’AGOST: SAN FRANCISCO - MISSIÓ DE 
SANT FRANCESC D’ASSÍS
Visita a la ciutat incloent els llocs d'interès 
i barris: Downtown, Chinatown, Civic 
Center, Catedral de St Mary, Twin Peaks, 
Parc i Pont de Golden Gate, Alamo 
Square, per concloure en el Fisherman 's 
Wharf. També visitarem la Missió de Sant 
Francesc d'Assís, coneguda també com 
Missió Dolors. Va ser erigida pels frares 
franciscans Francesc Palou i Pere 
Cambón en 1776, sota l'administració del 
Pare president de les missions d'Alta 
Califòrnia, fra Juníper Serra. A la tarda 
coneixerem la història de la presó més 

coneguda del planeta: Alcatraz. Eixida en 
ferri des del moll 33 del Fisherman 's 
Wharf. Després d'una breu travessia en la 
qual gaudir d'unes inigualables vistes tant 
de la ciutat com de la pròpia illa 
d'Alcatraz, es trobarà dins de la presó, on 
té inclosa una visita autoguiada amb 
uriculars que explicaran la història i nom-
broses anècdotes esdevingudes a "La 
Roca". Retorn al port en ferri des d'on 
tornarem a l'hotel en el famós tramvia es 
San Francisco. Allotjament.

24 D’AGOST: SAN FRANCISCO - VALL DE NAPA 
- SAUSALITO
Eixida cap a la Vall de Napa. Visita d'un 
celler amb tast inclòs a la vall de Napa. 
Temps lliure per dinar. De tornada a San 
Francisco parada a Sausalito i temps lliure 
per passejar per aquesta colònia 
d'artistes i visitar les seues galeries 
d'arts, botigues, cafès. Allotjament.

25 D’AGOST: SAN FRANCISCO - CARMEL - 17 
MILE DRIVE - MONTEREY
Eixida per carretera cap a Carmel. Una 
vegada a Carmel, passejarem pel seu 
centre històric i veurem les seues exclusi-
ves boutiques i galeries d'art. A continua-
ció, recorrerem la millor part de 17-Mile 

Drive, un preciós tram de carretera ple de 
mansions, atraccions i camps de golf.  La 
nostra següent parada serà Monterey, on 
visitarem el famós Cannery Row, el nou 
passeig marítim construït sobre antigues 
envasadores de sardines. Arribada i allot-
jament.

26 D’AGOST: MONTEREY - SAN LUIS OBISPO - 
SANTA BÀRBARA - LOS ANGELES
Eixida cap a San Luis Obispo i Santa Bàrba-
ra. Continuació a Los Àngeles, arribada i 
visita de la ciutat. Passant pels carrers 
comercials de Beverly Hills, Hollywood, 
Sunset Boulevard i zones residencials. 
Retorn a l'hotel.

27 D’AGOST: LOS ANGELES - ZURIC
A l'hora prevista, trasllat a Little Tòquio, 
on podran fer una volta i gaudir d'aquest 
peculiar barri. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport per prendre el vol a Zuric. Men-
jars i nit a bord.

28 D’AGOST: ZURIC - VALÈNCIA
Arribada a Zuric i connexió amb vol desti-
nació final València. 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



ENS ACOMPANYARÀ: Rosa Maria Vila.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de Vèalncia.
 · Hotels *** amb bona situació.
 · Allotjament i desdejuni.
 · Sopar en Tolosa de Llenguadoc.
 · Assegurança de viatge.

Descobrint Aquitània i el Perigord
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29 DE JULIOL: VALÈNCIA - TOLOSA
Arribada a Tolosa, repartiment d’habitacions 
i temps lliure per a un passeig per la ciutat. 
Sopar a l’hotel i allotjament d’una nit a 
Tolosa.

30 DE JULIOL: TOLOSA - ROCAMADOUR - 
SARLAT-LA-CANEDA
Passejarem aquesta bella ciutat occitana, 
visitarem les joies de la “vila rosa” com la 
Basílica de San Sernin, el Capitoli, els Jaco-
bins, el centre i l’emplaçament de 
l’invisibilitzat Castell dels Comtes de Tolosa.
Després de dinar eixirem cap a Rocamadour, 
a les portes de la vall del Dordonya, i com-
prendrem per què aquest poble, Patrimoni 
de la UNESCO,  ha rebut  fins i tot reis i 
sants. Arribada a Sarlat-la-Caneda. Allotja-
ment dues nits.

31 DE JULIOL: LA ROQUE GAGEAC
Dedicarem el matí  a  conéixer la bella vila de 

Sarlat.  Al centre del Périgord negre, model 
de renovació i restauració  per la llei 
Malraux, ha salvaguardat  miraculosament 
el seu ric patrimoni. Religiosa i humanista, 
bressol gastronòmic, Sarlat saciarà  els 
apetits més exigents. A la vesprada ens 
desplaçarem a la Roque Gageac. Està situa-
da al peu d’un immens penya-segat, 
travessat pel riu Dordonya, des d’on ens  
embarcarem en una tradicional gavarra per 
descobrir un meravellós paisatge. Tornada 
a Sarlat. Allotjament.

1 D’AGOST: SARLAT - MONTBAZILLAC - SAINT 
EMILIÓ -  BORDEUS
Dedicarem el dia a conéixer dos llocs 
vitivinícoles d’excepció. Després de desde-
junar, eixirem cap a Montbazillac, visitarem 
l´històric castell i les vinyes que des del segle 
XVI es dediquen a produir un excel.lent  vi 
blanc, homònim,  amb denominació d’origen 
AOC. Dinarem a Sant Emilió. Bressol d’un 
mític vi, Sant Emilió és una sorprenent ciutat 
medieval en forma de ferradura en què 
s’enfronten dues torres, una civil i l’altra 
religiosa, en una secular competència 
històrica i política. A més, podrem visitar un 
patrimoni únic, amagat sota terra, la singu-
lar esglèsia monolítica i, per suposat tastar 
vins de la terra o endolçar-nos amb els 

famosos macarons. Arribada a Bordeus. 
Allotjament

2 D’AGOST: BORDEUS
Visitarem la capital de la regió de la Nova 
Aquitània. Capital mundial del vi que 
resplendeix en un decorat del segle XVIII: 
Plaça Rohan, Catedral, Gran Teatre, plaça 
de la Borsa, Port de la Lluna, el Pont 
Chaban Delmàs, els antics hangars, hui 
zona d’oci i esbarjo, el barri dels Char-
trons… Anirem ben acompanyats de les 
ombres d’ Aliénor d’ Aquitània, Montaigne, 
Montesquieu… També descobrirem la 
presència d´il·lustres personatges com 
Goya i les petjades dels nostres republicans 
en aquesta ciutat d’acollida.

3 D’AGOST: BORDEUS - LA DUNA DEL PILAT
Matí lliure. Partirem després de dinar cap a 
la duna de Pilat que, superant els 100m 
d’alçada i amb quasi 3 km de llargària està 
considerada la més gran d’Europa. Divisa-
rem des de dalt la millor panoràmica de la 
costa de les Landes. Tornada a Bordeus.

4 D’AGOST: BORDEUS - VALÈNCIA
Matinarem per iniciar la tornada a València, 
no sense fer paradetes que reconforten el 
cos i l’ànima. 
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Eixida a les 7:30 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.

16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.
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29 DE JULIOL: VALÈNCIA - TOLOSA
Arribada a Tolosa, repartiment d’habitacions 
i temps lliure per a un passeig per la ciutat. 
Sopar a l’hotel i allotjament d’una nit a 
Tolosa.

30 DE JULIOL: TOLOSA - ROCAMADOUR - 
SARLAT-LA-CANEDA
Passejarem aquesta bella ciutat occitana, 
visitarem les joies de la “vila rosa” com la 
Basílica de San Sernin, el Capitoli, els Jaco-
bins, el centre i l’emplaçament de 
l’invisibilitzat Castell dels Comtes de Tolosa.
Després de dinar eixirem cap a Rocamadour, 
a les portes de la vall del Dordonya, i com-
prendrem per què aquest poble, Patrimoni 
de la UNESCO,  ha rebut  fins i tot reis i 
sants. Arribada a Sarlat-la-Caneda. Allotja-
ment dues nits.

31 DE JULIOL: LA ROQUE GAGEAC
Dedicarem el matí  a  conéixer la bella vila de 

Sarlat.  Al centre del Périgord negre, model 
de renovació i restauració  per la llei 
Malraux, ha salvaguardat  miraculosament 
el seu ric patrimoni. Religiosa i humanista, 
bressol gastronòmic, Sarlat saciarà  els 
apetits més exigents. A la vesprada ens 
desplaçarem a la Roque Gageac. Està situa-
da al peu d’un immens penya-segat, 
travessat pel riu Dordonya, des d’on ens  
embarcarem en una tradicional gavarra per 
descobrir un meravellós paisatge. Tornada 
a Sarlat. Allotjament.

1 D’AGOST: SARLAT - MONTBAZILLAC - SAINT 
EMILIÓ -  BORDEUS
Dedicarem el dia a conéixer dos llocs 
vitivinícoles d’excepció. Després de desde-
junar, eixirem cap a Montbazillac, visitarem 
l´històric castell i les vinyes que des del segle 
XVI es dediquen a produir un excel.lent  vi 
blanc, homònim,  amb denominació d’origen 
AOC. Dinarem a Sant Emilió. Bressol d’un 
mític vi, Sant Emilió és una sorprenent ciutat 
medieval en forma de ferradura en què 
s’enfronten dues torres, una civil i l’altra 
religiosa, en una secular competència 
històrica i política. A més, podrem visitar un 
patrimoni únic, amagat sota terra, la singu-
lar esglèsia monolítica i, per suposat tastar 
vins de la terra o endolçar-nos amb els 

famosos macarons. Arribada a Bordeus. 
Allotjament

2 D’AGOST: BORDEUS
Visitarem la capital de la regió de la Nova 
Aquitània. Capital mundial del vi que 
resplendeix en un decorat del segle XVIII: 
Plaça Rohan, Catedral, Gran Teatre, plaça 
de la Borsa, Port de la Lluna, el Pont 
Chaban Delmàs, els antics hangars, hui 
zona d’oci i esbarjo, el barri dels Char-
trons… Anirem ben acompanyats de les 
ombres d’ Aliénor d’ Aquitània, Montaigne, 
Montesquieu… També descobrirem la 
presència d´il·lustres personatges com 
Goya i les petjades dels nostres republicans 
en aquesta ciutat d’acollida.

3 D’AGOST: BORDEUS - LA DUNA DEL PILAT
Matí lliure. Partirem després de dinar cap a 
la duna de Pilat que, superant els 100m 
d’alçada i amb quasi 3 km de llargària està 
considerada la més gran d’Europa. Divisa-
rem des de dalt la millor panoràmica de la 
costa de les Landes. Tornada a Bordeus.

4 D’AGOST: BORDEUS - VALÈNCIA
Matinarem per iniciar la tornada a València, 
no sense fer paradetes que reconforten el 
cos i l’ànima. 
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16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



ENS ACOMPANYARÀ: Rosa Sánchez.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vols directes Alacant - Manchester  
   i Cardiff - Alacant.
 · Autobús València - Alacant -
   València.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Tren de vapor.
 · Hotels *** en Caernarfon i Cardiff.
 · Allotjament i desdejuni.
 · Assegurança de viatge.

Gal·les, el país dels druides
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5 D’AGOST: VALÈNCIA - ALACANT - MANCHES-
TER - CAERNARFON
Trasllat a Alacant i vol directe a Manchester. 
Trasllat a Caernarfon i allotjament.

6 D’AGOST: CAERNARFON 
Caernarfon és una ciutat costanera d'origen 
celta amb el seu impressionant castell. 
Després d’un passeig, pujarem al tren de 
vapor (ticket inclòs) per poder observar un 
recorregut d'una espectacular bellesa, pel 
Parc Nacional de Snowdonia. De Caernarfon 
fins a Portmahdog. Recorregut Welsh 
Highland Train de 2 h i 30 min. Visita a 
Portmahdog, port pesquer. Trasllat a la mina 
de pissarra d’Slate Llechwedd Caverns. 
Tornada a Caernarfon. Temps per a sopar 
(lliure).

7 D’AGOST: CAERNARFON - CONWY
Eixida cap a Conwy, ciutat amb un castell 
format per 8 impressionants merlets i que 

visitarem durant el matí. Admirarem les 
vistes des de l’altra part del riu Cowny amb 
les muntanyes de Snowdonia de fons. De 
vesprada visitarem lanfairpwllgwyngyllgo-
gerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, poble 
amb el nom més llarg del “món”. Tornada a 
Caernarfon. Temps per sopar (lliure).

8 D’AGOST: CAERNARFON - CARDIFF 
Trasllat a Cardiff, visitant algun del pobles 
més típics, com ara Dolgellau o Sant Davids.  
En arribar a Cardiff, passeig i temps per a 
sopar (lliure). Allotjament en un hotel situat al 
centre de la ciutat (4 nits). 

9 D’AGOST: CARDIFF 
Visita a Cardiff, actual capital del País de 
Gal·les, centre comercial, cultural, esportiu, 
educatiu i mediàtic, situat al sud-est, a la 
vora del canal de Bristol. El nom deriva de 
paraules postromanes que signifiquen 
"fortalesa en el Taff". Dydd o Diff són les 
dues modificacions del "riu Taff", riu sobre el 
qual s'alça el Castell de Cardiff, prop de la 
frontera anglesa. L’antic port de Cardiff, a la 
bella badia del mateix nom, acull, entre 
altres, l'edifici de L'Assemblea Gal·lesa, les 
Duanes, o l’òpera del Millenium Center. 
Sopar lliure.

10 D’AGOST:  CARDIFF 
Visites als llocs més interessant de la ciutat 
de Cardiff com el seu Castell, Museu Nacio-
nal de Gal·les, Sant Fagans (Museu Etnolò-
gic, a l'aire lliure) i la Catedral de Llandaff 
(Antiga catedral de Cardiff). Trasllat a l'hotel i 
temps lliure.

11 D’AGOST: CARDIFF - PENÍNSULA DE GOWER
Eixida cap a Swansea per vore la seua 
marina i les seues extenses platges i la 
Casa-Museu de Dylan Thomas. Anirem a 
Rhossili Beach, considerada una de les 10 
millors platges del món i  veurem The Mum-
bles (cases típiques marítimes de la penín-
sula de Gower, visitant un Pier Victorià 
acabat de restaurar.   

12 D’AGOST: CARDIFF - ALACANT - VALÈNCIA 
Eixida a les 12:00 h de l'hotel cap a 
l'aeroport de Cardiff. Vol a Alacant i trasllat 
en bus fins a València. Arribada aproximada 
a les 23:00 h.
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Eixida a les 7:30 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.

1190 €
+ 90€ (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 375 €
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14 D’AGOST: VALÈNCIA - ZURIC -
LOS ANGELES
Vol a Los Angeles. Trasllat a l'hotel i allotja-
ment.

15 D’AGOST: LOS ANGELES - SAN DIEGO - 
MISSIÓ DE SANT DIEGO D’ALCALA - MISSIÓ 
DE SANT JOAN CAPISTANO
Eixida cap a San Diego, coneguda com 
"La ciutat jardí al costat del mar", per 
visitar la Missió de Sant Diego d'Alcala, la 
primera missió franciscana establerta a la 
regió espanyola de l'Alta Califòrnia a Nova 
Espanya. Va ser fundada el 1769 pel frare 
Juníper Serra a la zona habitada per ame-
rindis Kumeyaay. La missió i els territoris 
del costat van rebre el nom de l'espanyol 
Sant Didacus més conegut pel seu nom 
castellanitzat de San Diego. Visita també 
de la Missió de Sant Joan Capistrano (visita 
amb audioguies), erigida pel Pare presi-
dent de les missions d'Alta Califòrnia, fra 

Juníper Serra, l'any 1776. Conté l'edifici 
més antic en ús de Califòrnia i és proba-
blement la més reconeguda de les 
missions californianes. Allotjament.

16 D’AGOST: SAN DIEGO - PHOENIX - CASTLE 
DOME MINES
Desdejuni a l'hotel. Eixida a través del 
desert de Califòrnia i Arizona fins arribar a 
Phoenix. Farem una parada per visitar el 
poble fantasma Castle Dome Mines de 
Yuma. Allotjament.

17 D’AGOST: PHOENIX - SEDONA - GRAND 
CANYON
Desdejuni a l'hotel. Seguirem ruta cap al 
Parc Nacional Grand Canyon, parant a la 
pintoresca ciutat de Sedona. Arribada i 
allotjament.

18 D’AGOST: GRAND CANYON - RUTA 66 - 
PRESA HOOVER - MONUMENT VALLEY - 
KANAB
Al matí visita del Gran Canó. Tot el que 
veurem és un veritable paradís per als 
amants de la natura i la fotografia. 
Després de visitar diversos llocs d'interès 
continuarem camí passant novament per 
la Ruta 66 i parant a la Presa Hoover. Conti-
nuació a Monument Valley, visita i conti-

nuació a Kanab. Allotjament.

19 D’AGOST: KANAB - PARC NACIONAL BRYCE 
CANYON - PARC NACIONAL ZYON - LAS VEGAS
Eixida per visitar el Parc Nacional Bryce 
Canyon amb les seues espectaculars 
formes i colors que ens deixaran bocaba-
dats. Continuarem al Parc Nacional Zyon, 
famòs pels seus paisatges únics. Conti-
nuació fins a Las Vegas. Arribada i allotja-
ment.

20 D’AGOST: LAS VEGAS
Temps lliure fins l'hora acordada per 
començar la visita nocturna de la Ciutat 
de Las Vegas; la primera parada serà al 
icònic cartell "Welcome to Fabulous Las 
Vegas", des d'ací començarem el recorre-
gut pel Strip, el més famòs carrer de la 
ciutat; veurem les fonts del Bellagio, els 
pirates de Treasure Island, l'erupció del 
volcà del Mirage, etc. Continuarem a 
l'històric downtown per veure el mundial-
ment famós “show” de Llums i So del 
Carrer Fremont. Retorn a l'hotel i allotja-
ment.

21 D’AGOST: LAS VEGAS - PARC NACIONAL DE 
YOSEMITE
Eixida cap al Parc Nacional de Yosemite. 

16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

Hui farem un trajecte passant pels paisat-
ges espectaculars de la Vall de la Mort. 
Arribada a Yosemite i allotjament.

22 D’AGOST: YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Desdejuni a l'hotel. Exida per la visita del 
Parc Nacional. Yosemite sorprèn pel seu 
frescor alpí, els seus paisatges de grans 
pins i les seues catarates. Descobrirem 
els increïbles penya-segats, els diferents 
colors de les seues roques, Half Dome, la 
Vall de Yosemite, les Catarates Bridalveil i 
Yosemite. Finalitzada la visita, eixida cap 
a San Francisco. Arribada i allotjament.

23 D’AGOST: SAN FRANCISCO - MISSIÓ DE 
SANT FRANCESC D’ASSÍS
Visita a la ciutat incloent els llocs d'interès 
i barris: Downtown, Chinatown, Civic 
Center, Catedral de St Mary, Twin Peaks, 
Parc i Pont de Golden Gate, Alamo 
Square, per concloure en el Fisherman 's 
Wharf. També visitarem la Missió de Sant 
Francesc d'Assís, coneguda també com 
Missió Dolors. Va ser erigida pels frares 
franciscans Francesc Palou i Pere 
Cambón en 1776, sota l'administració del 
Pare president de les missions d'Alta 
Califòrnia, fra Juníper Serra. A la tarda 
coneixerem la història de la presó més 

coneguda del planeta: Alcatraz. Eixida en 
ferri des del moll 33 del Fisherman 's 
Wharf. Després d'una breu travessia en la 
qual gaudir d'unes inigualables vistes tant 
de la ciutat com de la pròpia illa 
d'Alcatraz, es trobarà dins de la presó, on 
té inclosa una visita autoguiada amb 
uriculars que explicaran la història i nom-
broses anècdotes esdevingudes a "La 
Roca". Retorn al port en ferri des d'on 
tornarem a l'hotel en el famós tramvia es 
San Francisco. Allotjament.

24 D’AGOST: SAN FRANCISCO - VALL DE NAPA 
- SAUSALITO
Eixida cap a la Vall de Napa. Visita d'un 
celler amb tast inclòs a la vall de Napa. 
Temps lliure per dinar. De tornada a San 
Francisco parada a Sausalito i temps lliure 
per passejar per aquesta colònia 
d'artistes i visitar les seues galeries 
d'arts, botigues, cafès. Allotjament.

25 D’AGOST: SAN FRANCISCO - CARMEL - 17 
MILE DRIVE - MONTEREY
Eixida per carretera cap a Carmel. Una 
vegada a Carmel, passejarem pel seu 
centre històric i veurem les seues exclusi-
ves boutiques i galeries d'art. A continua-
ció, recorrerem la millor part de 17-Mile 

Drive, un preciós tram de carretera ple de 
mansions, atraccions i camps de golf.  La 
nostra següent parada serà Monterey, on 
visitarem el famós Cannery Row, el nou 
passeig marítim construït sobre antigues 
envasadores de sardines. Arribada i allot-
jament.

26 D’AGOST: MONTEREY - SAN LUIS OBISPO - 
SANTA BÀRBARA - LOS ANGELES
Eixida cap a San Luis Obispo i Santa Bàrba-
ra. Continuació a Los Àngeles, arribada i 
visita de la ciutat. Passant pels carrers 
comercials de Beverly Hills, Hollywood, 
Sunset Boulevard i zones residencials. 
Retorn a l'hotel.

27 D’AGOST: LOS ANGELES - ZURIC
A l'hora prevista, trasllat a Little Tòquio, 
on podran fer una volta i gaudir d'aquest 
peculiar barri. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport per prendre el vol a Zuric. Men-
jars i nit a bord.

28 D’AGOST: ZURIC - VALÈNCIA
Arribada a Zuric i connexió amb vol desti-
nació final València. 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.
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5 D’AGOST: VALÈNCIA - ALACANT - MANCHES-
TER - CAERNARFON
Trasllat a Alacant i vol directe a Manchester. 
Trasllat a Caernarfon i allotjament.

6 D’AGOST: CAERNARFON 
Caernarfon és una ciutat costanera d'origen 
celta amb el seu impressionant castell. 
Després d’un passeig, pujarem al tren de 
vapor (ticket inclòs) per poder observar un 
recorregut d'una espectacular bellesa, pel 
Parc Nacional de Snowdonia. De Caernarfon 
fins a Portmahdog. Recorregut Welsh 
Highland Train de 2 h i 30 min. Visita a 
Portmahdog, port pesquer. Trasllat a la mina 
de pissarra d’Slate Llechwedd Caverns. 
Tornada a Caernarfon. Temps per a sopar 
(lliure).

7 D’AGOST: CAERNARFON - CONWY
Eixida cap a Conwy, ciutat amb un castell 
format per 8 impressionants merlets i que 

visitarem durant el matí. Admirarem les 
vistes des de l’altra part del riu Cowny amb 
les muntanyes de Snowdonia de fons. De 
vesprada visitarem lanfairpwllgwyngyllgo-
gerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, poble 
amb el nom més llarg del “món”. Tornada a 
Caernarfon. Temps per sopar (lliure).

8 D’AGOST: CAERNARFON - CARDIFF 
Trasllat a Cardiff, visitant algun del pobles 
més típics, com ara Dolgellau o Sant Davids.  
En arribar a Cardiff, passeig i temps per a 
sopar (lliure). Allotjament en un hotel situat al 
centre de la ciutat (4 nits). 

9 D’AGOST: CARDIFF 
Visita a Cardiff, actual capital del País de 
Gal·les, centre comercial, cultural, esportiu, 
educatiu i mediàtic, situat al sud-est, a la 
vora del canal de Bristol. El nom deriva de 
paraules postromanes que signifiquen 
"fortalesa en el Taff". Dydd o Diff són les 
dues modificacions del "riu Taff", riu sobre el 
qual s'alça el Castell de Cardiff, prop de la 
frontera anglesa. L’antic port de Cardiff, a la 
bella badia del mateix nom, acull, entre 
altres, l'edifici de L'Assemblea Gal·lesa, les 
Duanes, o l’òpera del Millenium Center. 
Sopar lliure.

10 D’AGOST:  CARDIFF 
Visites als llocs més interessant de la ciutat 
de Cardiff com el seu Castell, Museu Nacio-
nal de Gal·les, Sant Fagans (Museu Etnolò-
gic, a l'aire lliure) i la Catedral de Llandaff 
(Antiga catedral de Cardiff). Trasllat a l'hotel i 
temps lliure.

11 D’AGOST: CARDIFF - PENÍNSULA DE GOWER
Eixida cap a Swansea per vore la seua 
marina i les seues extenses platges i la 
Casa-Museu de Dylan Thomas. Anirem a 
Rhossili Beach, considerada una de les 10 
millors platges del món i  veurem The Mum-
bles (cases típiques marítimes de la penín-
sula de Gower, visitant un Pier Victorià 
acabat de restaurar.   

12 D’AGOST: CARDIFF - ALACANT - VALÈNCIA 
Eixida a les 12:00 h de l'hotel cap a 
l'aeroport de Cardiff. Vol a Alacant i trasllat 
en bus fins a València. Arribada aproximada 
a les 23:00 h.
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14 D’AGOST: VALÈNCIA - ZURIC -
LOS ANGELES
Vol a Los Angeles. Trasllat a l'hotel i allotja-
ment.

15 D’AGOST: LOS ANGELES - SAN DIEGO - 
MISSIÓ DE SANT DIEGO D’ALCALA - MISSIÓ 
DE SANT JOAN CAPISTANO
Eixida cap a San Diego, coneguda com 
"La ciutat jardí al costat del mar", per 
visitar la Missió de Sant Diego d'Alcala, la 
primera missió franciscana establerta a la 
regió espanyola de l'Alta Califòrnia a Nova 
Espanya. Va ser fundada el 1769 pel frare 
Juníper Serra a la zona habitada per ame-
rindis Kumeyaay. La missió i els territoris 
del costat van rebre el nom de l'espanyol 
Sant Didacus més conegut pel seu nom 
castellanitzat de San Diego. Visita també 
de la Missió de Sant Joan Capistrano (visita 
amb audioguies), erigida pel Pare presi-
dent de les missions d'Alta Califòrnia, fra 

Juníper Serra, l'any 1776. Conté l'edifici 
més antic en ús de Califòrnia i és proba-
blement la més reconeguda de les 
missions californianes. Allotjament.

16 D’AGOST: SAN DIEGO - PHOENIX - CASTLE 
DOME MINES
Desdejuni a l'hotel. Eixida a través del 
desert de Califòrnia i Arizona fins arribar a 
Phoenix. Farem una parada per visitar el 
poble fantasma Castle Dome Mines de 
Yuma. Allotjament.

17 D’AGOST: PHOENIX - SEDONA - GRAND 
CANYON
Desdejuni a l'hotel. Seguirem ruta cap al 
Parc Nacional Grand Canyon, parant a la 
pintoresca ciutat de Sedona. Arribada i 
allotjament.

18 D’AGOST: GRAND CANYON - RUTA 66 - 
PRESA HOOVER - MONUMENT VALLEY - 
KANAB
Al matí visita del Gran Canó. Tot el que 
veurem és un veritable paradís per als 
amants de la natura i la fotografia. 
Després de visitar diversos llocs d'interès 
continuarem camí passant novament per 
la Ruta 66 i parant a la Presa Hoover. Conti-
nuació a Monument Valley, visita i conti-

nuació a Kanab. Allotjament.

19 D’AGOST: KANAB - PARC NACIONAL BRYCE 
CANYON - PARC NACIONAL ZYON - LAS VEGAS
Eixida per visitar el Parc Nacional Bryce 
Canyon amb les seues espectaculars 
formes i colors que ens deixaran bocaba-
dats. Continuarem al Parc Nacional Zyon, 
famòs pels seus paisatges únics. Conti-
nuació fins a Las Vegas. Arribada i allotja-
ment.

20 D’AGOST: LAS VEGAS
Temps lliure fins l'hora acordada per 
començar la visita nocturna de la Ciutat 
de Las Vegas; la primera parada serà al 
icònic cartell "Welcome to Fabulous Las 
Vegas", des d'ací començarem el recorre-
gut pel Strip, el més famòs carrer de la 
ciutat; veurem les fonts del Bellagio, els 
pirates de Treasure Island, l'erupció del 
volcà del Mirage, etc. Continuarem a 
l'històric downtown per veure el mundial-
ment famós “show” de Llums i So del 
Carrer Fremont. Retorn a l'hotel i allotja-
ment.

21 D’AGOST: LAS VEGAS - PARC NACIONAL DE 
YOSEMITE
Eixida cap al Parc Nacional de Yosemite. 

16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

Hui farem un trajecte passant pels paisat-
ges espectaculars de la Vall de la Mort. 
Arribada a Yosemite i allotjament.

22 D’AGOST: YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Desdejuni a l'hotel. Exida per la visita del 
Parc Nacional. Yosemite sorprèn pel seu 
frescor alpí, els seus paisatges de grans 
pins i les seues catarates. Descobrirem 
els increïbles penya-segats, els diferents 
colors de les seues roques, Half Dome, la 
Vall de Yosemite, les Catarates Bridalveil i 
Yosemite. Finalitzada la visita, eixida cap 
a San Francisco. Arribada i allotjament.

23 D’AGOST: SAN FRANCISCO - MISSIÓ DE 
SANT FRANCESC D’ASSÍS
Visita a la ciutat incloent els llocs d'interès 
i barris: Downtown, Chinatown, Civic 
Center, Catedral de St Mary, Twin Peaks, 
Parc i Pont de Golden Gate, Alamo 
Square, per concloure en el Fisherman 's 
Wharf. També visitarem la Missió de Sant 
Francesc d'Assís, coneguda també com 
Missió Dolors. Va ser erigida pels frares 
franciscans Francesc Palou i Pere 
Cambón en 1776, sota l'administració del 
Pare president de les missions d'Alta 
Califòrnia, fra Juníper Serra. A la tarda 
coneixerem la història de la presó més 

coneguda del planeta: Alcatraz. Eixida en 
ferri des del moll 33 del Fisherman 's 
Wharf. Després d'una breu travessia en la 
qual gaudir d'unes inigualables vistes tant 
de la ciutat com de la pròpia illa 
d'Alcatraz, es trobarà dins de la presó, on 
té inclosa una visita autoguiada amb 
uriculars que explicaran la història i nom-
broses anècdotes esdevingudes a "La 
Roca". Retorn al port en ferri des d'on 
tornarem a l'hotel en el famós tramvia es 
San Francisco. Allotjament.

24 D’AGOST: SAN FRANCISCO - VALL DE NAPA 
- SAUSALITO
Eixida cap a la Vall de Napa. Visita d'un 
celler amb tast inclòs a la vall de Napa. 
Temps lliure per dinar. De tornada a San 
Francisco parada a Sausalito i temps lliure 
per passejar per aquesta colònia 
d'artistes i visitar les seues galeries 
d'arts, botigues, cafès. Allotjament.

25 D’AGOST: SAN FRANCISCO - CARMEL - 17 
MILE DRIVE - MONTEREY
Eixida per carretera cap a Carmel. Una 
vegada a Carmel, passejarem pel seu 
centre històric i veurem les seues exclusi-
ves boutiques i galeries d'art. A continua-
ció, recorrerem la millor part de 17-Mile 

Drive, un preciós tram de carretera ple de 
mansions, atraccions i camps de golf.  La 
nostra següent parada serà Monterey, on 
visitarem el famós Cannery Row, el nou 
passeig marítim construït sobre antigues 
envasadores de sardines. Arribada i allot-
jament.

26 D’AGOST: MONTEREY - SAN LUIS OBISPO - 
SANTA BÀRBARA - LOS ANGELES
Eixida cap a San Luis Obispo i Santa Bàrba-
ra. Continuació a Los Àngeles, arribada i 
visita de la ciutat. Passant pels carrers 
comercials de Beverly Hills, Hollywood, 
Sunset Boulevard i zones residencials. 
Retorn a l'hotel.

27 D’AGOST: LOS ANGELES - ZURIC
A l'hora prevista, trasllat a Little Tòquio, 
on podran fer una volta i gaudir d'aquest 
peculiar barri. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport per prendre el vol a Zuric. Men-
jars i nit a bord.

28 D’AGOST: ZURIC - VALÈNCIA
Arribada a Zuric i connexió amb vol desti-
nació final València. 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



ENS ACOMPANYARÀ: Alfons Llorenç.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vols València - Moscou i Sant      
   Petersburg - València (via Zurich).
 · Tren d’alta velocitat Moscou - Sant  
   Petersburg.
 · Hotels **** superior amb bona
   situació.
 · Mitja pensió (7 dinars i 1 sopar).
 · Entrades de l’itinerari.
 · Creuer pels canals.
 · Assegurança de viatge.

Rússia, 100 anys de la Revolució
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5 D’AGOST: VALÈNCIA - MOSCOU
Vol a Moscou via Zurich. Trasllat a l’hotel, 
sopar i allotjament.

6 D’AGOST: MOSCOU
Visita pel centre històric i principals monu-
ments de Moscou. Des de l’avinguda Tvers-
kaya, fins a la Universitat Lomonósov, el 
Monestir de Novodévichi amb el  “Llac dels 
Cignes”. Dinar inclós. El riu Moskvà, el 
carrer Arbat, veient la catedral de San Salva-
dor..., Galeria Tretyakov, pinacoteca amb 
més de 130.00 obres, un excepcional pano-
rama històric de l’art rus. 

7 D’AGOST: MOSCOU
Excursió al monestir de Serguiev Posad, un 
dels centres més importants de l’Església 
ortodoxa i seu del Patriarca de les 
Rússies. Dinar i visita al Kremlin amb les 
seues catedrals i l’armeria, passeig pel 
centre històric.

8 D’AGOST: MOSCOU - SANT PETERSBURG
Gaudirem d’un interessant recorregut pel 
Metro de Moscou, considerat el “palau del 
poble”, on es van utilitzar materials proce-
dents de tots els racons del país, volent 
simbolitzar la unitat soviètica. Visita  a la 
catedral de Crist Redemptor, dinamitada en 
1931 i reconstruïda com l’original en 2000. 
Passeig pel barri Zamoskvorechye dels 
segles XVIII i XIX i pel barri de la fàbrica de 
xocolates «Octubre Roig”.  Dinar inclós. 
Trasllat a l’estació de tren. Eixida en tren cap 
a Sant Petersburg. Arribada i trasllat a l’hotel.  

9 D’AGOST: SANT PETERSBURG 
Visita panoràmica de la ciutat coneguda 
com la “Venècia del nord” pels seus canals. 
Amples avingudes, solemnes palaus i 
luxoses botigues. Visita del Mercat Kuzne-
chny, el més famós, la fortalesa de Pere i 
Pau, origen de la ciutat. Dinar inclòs i visita 
al palau imperial d’Hivern i el Museu de 
l’Ermitatge, un dels més importants i bonics 
del món. Visita al barri Pushkin.

10 D’AGOST: SANT PETERSBURG   
Excursió a Peterhof, el “Versalles rus”, 
residència d’estiu dels tsars, amb l’immens 
jardí amb 150 fonts. Retorn en aerolliscador 
(hidrofoil), Dinar  inclòs. Visita de l’Església 

de Sant Salvador de la Sang Vessada, 
Catedral de la Mare de Déu de Kazan. 
Anirem a la Catedral de Sant Isaac, on 
pujarem a la seua cúpula.

11 D’AGOST: SANT PETERSBURG  
Excursió a Pushkin i al Palau de Catalina, una 
de les més belles residències imperials amb 
la cambra d’Ambre. Dinar i visita del refinat 
Pavlosvsk, amb uns dels jardins millors 
d'Europa. Pararem a la Catedral de Sant 
Nicolau dels Mariners, on podrem gaudir del 
cant ortodox.

12 D’AGOST: SANT PETERSBURG 
Visita al monestir de Smolny amb els apar-
taments i oficines de Lennin. Passeig per 
l’Avinguda Nevsky, la via principal, amb els 
palaus Anichkov o Stroganov, els edificis 
Eliseev i Singer, el teatre Mikhailovsky, els 
magatzems Gostiny Gdov... Dinar i visita del 
Monestir (“Laura”) Alexander Nevsky amb el 
cementeri Tijvin, on descansen Chaikovski i 
Dostoievski, el luxós Palau Yusúpov, on fou 
assassinat, fa 100 anys, Rasputin. Creuer 
pels canals.

13 D’AGOST: SANT PETERSBURG - VALÈNCIA 
Desdejuni i trasllat a l’aeroport per a volar a 
València via Zurich.
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Concentració a les 4:00 h del matí al hall de l’aeroport de Manises.

1480 €

+ 95 € (Visa)

Supl. hab. indiv. 490 €

+ 170€ (Taxes d’aeroport)
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14 D’AGOST: VALÈNCIA - ZURIC -
LOS ANGELES
Vol a Los Angeles. Trasllat a l'hotel i allotja-
ment.

15 D’AGOST: LOS ANGELES - SAN DIEGO - 
MISSIÓ DE SANT DIEGO D’ALCALA - MISSIÓ 
DE SANT JOAN CAPISTANO
Eixida cap a San Diego, coneguda com 
"La ciutat jardí al costat del mar", per 
visitar la Missió de Sant Diego d'Alcala, la 
primera missió franciscana establerta a la 
regió espanyola de l'Alta Califòrnia a Nova 
Espanya. Va ser fundada el 1769 pel frare 
Juníper Serra a la zona habitada per ame-
rindis Kumeyaay. La missió i els territoris 
del costat van rebre el nom de l'espanyol 
Sant Didacus més conegut pel seu nom 
castellanitzat de San Diego. Visita també 
de la Missió de Sant Joan Capistrano (visita 
amb audioguies), erigida pel Pare presi-
dent de les missions d'Alta Califòrnia, fra 

Juníper Serra, l'any 1776. Conté l'edifici 
més antic en ús de Califòrnia i és proba-
blement la més reconeguda de les 
missions californianes. Allotjament.

16 D’AGOST: SAN DIEGO - PHOENIX - CASTLE 
DOME MINES
Desdejuni a l'hotel. Eixida a través del 
desert de Califòrnia i Arizona fins arribar a 
Phoenix. Farem una parada per visitar el 
poble fantasma Castle Dome Mines de 
Yuma. Allotjament.

17 D’AGOST: PHOENIX - SEDONA - GRAND 
CANYON
Desdejuni a l'hotel. Seguirem ruta cap al 
Parc Nacional Grand Canyon, parant a la 
pintoresca ciutat de Sedona. Arribada i 
allotjament.

18 D’AGOST: GRAND CANYON - RUTA 66 - 
PRESA HOOVER - MONUMENT VALLEY - 
KANAB
Al matí visita del Gran Canó. Tot el que 
veurem és un veritable paradís per als 
amants de la natura i la fotografia. 
Després de visitar diversos llocs d'interès 
continuarem camí passant novament per 
la Ruta 66 i parant a la Presa Hoover. Conti-
nuació a Monument Valley, visita i conti-

nuació a Kanab. Allotjament.

19 D’AGOST: KANAB - PARC NACIONAL BRYCE 
CANYON - PARC NACIONAL ZYON - LAS VEGAS
Eixida per visitar el Parc Nacional Bryce 
Canyon amb les seues espectaculars 
formes i colors que ens deixaran bocaba-
dats. Continuarem al Parc Nacional Zyon, 
famòs pels seus paisatges únics. Conti-
nuació fins a Las Vegas. Arribada i allotja-
ment.

20 D’AGOST: LAS VEGAS
Temps lliure fins l'hora acordada per 
començar la visita nocturna de la Ciutat 
de Las Vegas; la primera parada serà al 
icònic cartell "Welcome to Fabulous Las 
Vegas", des d'ací començarem el recorre-
gut pel Strip, el més famòs carrer de la 
ciutat; veurem les fonts del Bellagio, els 
pirates de Treasure Island, l'erupció del 
volcà del Mirage, etc. Continuarem a 
l'històric downtown per veure el mundial-
ment famós “show” de Llums i So del 
Carrer Fremont. Retorn a l'hotel i allotja-
ment.

21 D’AGOST: LAS VEGAS - PARC NACIONAL DE 
YOSEMITE
Eixida cap al Parc Nacional de Yosemite. 

16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

Hui farem un trajecte passant pels paisat-
ges espectaculars de la Vall de la Mort. 
Arribada a Yosemite i allotjament.

22 D’AGOST: YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Desdejuni a l'hotel. Exida per la visita del 
Parc Nacional. Yosemite sorprèn pel seu 
frescor alpí, els seus paisatges de grans 
pins i les seues catarates. Descobrirem 
els increïbles penya-segats, els diferents 
colors de les seues roques, Half Dome, la 
Vall de Yosemite, les Catarates Bridalveil i 
Yosemite. Finalitzada la visita, eixida cap 
a San Francisco. Arribada i allotjament.

23 D’AGOST: SAN FRANCISCO - MISSIÓ DE 
SANT FRANCESC D’ASSÍS
Visita a la ciutat incloent els llocs d'interès 
i barris: Downtown, Chinatown, Civic 
Center, Catedral de St Mary, Twin Peaks, 
Parc i Pont de Golden Gate, Alamo 
Square, per concloure en el Fisherman 's 
Wharf. També visitarem la Missió de Sant 
Francesc d'Assís, coneguda també com 
Missió Dolors. Va ser erigida pels frares 
franciscans Francesc Palou i Pere 
Cambón en 1776, sota l'administració del 
Pare president de les missions d'Alta 
Califòrnia, fra Juníper Serra. A la tarda 
coneixerem la història de la presó més 

coneguda del planeta: Alcatraz. Eixida en 
ferri des del moll 33 del Fisherman 's 
Wharf. Després d'una breu travessia en la 
qual gaudir d'unes inigualables vistes tant 
de la ciutat com de la pròpia illa 
d'Alcatraz, es trobarà dins de la presó, on 
té inclosa una visita autoguiada amb 
uriculars que explicaran la història i nom-
broses anècdotes esdevingudes a "La 
Roca". Retorn al port en ferri des d'on 
tornarem a l'hotel en el famós tramvia es 
San Francisco. Allotjament.

24 D’AGOST: SAN FRANCISCO - VALL DE NAPA 
- SAUSALITO
Eixida cap a la Vall de Napa. Visita d'un 
celler amb tast inclòs a la vall de Napa. 
Temps lliure per dinar. De tornada a San 
Francisco parada a Sausalito i temps lliure 
per passejar per aquesta colònia 
d'artistes i visitar les seues galeries 
d'arts, botigues, cafès. Allotjament.

25 D’AGOST: SAN FRANCISCO - CARMEL - 17 
MILE DRIVE - MONTEREY
Eixida per carretera cap a Carmel. Una 
vegada a Carmel, passejarem pel seu 
centre històric i veurem les seues exclusi-
ves boutiques i galeries d'art. A continua-
ció, recorrerem la millor part de 17-Mile 

Drive, un preciós tram de carretera ple de 
mansions, atraccions i camps de golf.  La 
nostra següent parada serà Monterey, on 
visitarem el famós Cannery Row, el nou 
passeig marítim construït sobre antigues 
envasadores de sardines. Arribada i allot-
jament.

26 D’AGOST: MONTEREY - SAN LUIS OBISPO - 
SANTA BÀRBARA - LOS ANGELES
Eixida cap a San Luis Obispo i Santa Bàrba-
ra. Continuació a Los Àngeles, arribada i 
visita de la ciutat. Passant pels carrers 
comercials de Beverly Hills, Hollywood, 
Sunset Boulevard i zones residencials. 
Retorn a l'hotel.

27 D’AGOST: LOS ANGELES - ZURIC
A l'hora prevista, trasllat a Little Tòquio, 
on podran fer una volta i gaudir d'aquest 
peculiar barri. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport per prendre el vol a Zuric. Men-
jars i nit a bord.

28 D’AGOST: ZURIC - VALÈNCIA
Arribada a Zuric i connexió amb vol desti-
nació final València. 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.
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5 D’AGOST: VALÈNCIA - MOSCOU
Vol a Moscou via Zurich. Trasllat a l’hotel, 
sopar i allotjament.

6 D’AGOST: MOSCOU
Visita pel centre històric i principals monu-
ments de Moscou. Des de l’avinguda Tvers-
kaya, fins a la Universitat Lomonósov, el 
Monestir de Novodévichi amb el  “Llac dels 
Cignes”. Dinar inclós. El riu Moskvà, el 
carrer Arbat, veient la catedral de San Salva-
dor..., Galeria Tretyakov, pinacoteca amb 
més de 130.00 obres, un excepcional pano-
rama històric de l’art rus. 

7 D’AGOST: MOSCOU
Excursió al monestir de Serguiev Posad, un 
dels centres més importants de l’Església 
ortodoxa i seu del Patriarca de les 
Rússies. Dinar i visita al Kremlin amb les 
seues catedrals i l’armeria, passeig pel 
centre històric.

8 D’AGOST: MOSCOU - SANT PETERSBURG
Gaudirem d’un interessant recorregut pel 
Metro de Moscou, considerat el “palau del 
poble”, on es van utilitzar materials proce-
dents de tots els racons del país, volent 
simbolitzar la unitat soviètica. Visita  a la 
catedral de Crist Redemptor, dinamitada en 
1931 i reconstruïda com l’original en 2000. 
Passeig pel barri Zamoskvorechye dels 
segles XVIII i XIX i pel barri de la fàbrica de 
xocolates «Octubre Roig”.  Dinar inclós. 
Trasllat a l’estació de tren. Eixida en tren cap 
a Sant Petersburg. Arribada i trasllat a l’hotel.  

9 D’AGOST: SANT PETERSBURG 
Visita panoràmica de la ciutat coneguda 
com la “Venècia del nord” pels seus canals. 
Amples avingudes, solemnes palaus i 
luxoses botigues. Visita del Mercat Kuzne-
chny, el més famós, la fortalesa de Pere i 
Pau, origen de la ciutat. Dinar inclòs i visita 
al palau imperial d’Hivern i el Museu de 
l’Ermitatge, un dels més importants i bonics 
del món. Visita al barri Pushkin.

10 D’AGOST: SANT PETERSBURG   
Excursió a Peterhof, el “Versalles rus”, 
residència d’estiu dels tsars, amb l’immens 
jardí amb 150 fonts. Retorn en aerolliscador 
(hidrofoil), Dinar  inclòs. Visita de l’Església 

de Sant Salvador de la Sang Vessada, 
Catedral de la Mare de Déu de Kazan. 
Anirem a la Catedral de Sant Isaac, on 
pujarem a la seua cúpula.

11 D’AGOST: SANT PETERSBURG  
Excursió a Pushkin i al Palau de Catalina, una 
de les més belles residències imperials amb 
la cambra d’Ambre. Dinar i visita del refinat 
Pavlosvsk, amb uns dels jardins millors 
d'Europa. Pararem a la Catedral de Sant 
Nicolau dels Mariners, on podrem gaudir del 
cant ortodox.

12 D’AGOST: SANT PETERSBURG 
Visita al monestir de Smolny amb els apar-
taments i oficines de Lennin. Passeig per 
l’Avinguda Nevsky, la via principal, amb els 
palaus Anichkov o Stroganov, els edificis 
Eliseev i Singer, el teatre Mikhailovsky, els 
magatzems Gostiny Gdov... Dinar i visita del 
Monestir (“Laura”) Alexander Nevsky amb el 
cementeri Tijvin, on descansen Chaikovski i 
Dostoievski, el luxós Palau Yusúpov, on fou 
assassinat, fa 100 anys, Rasputin. Creuer 
pels canals.

13 D’AGOST: SANT PETERSBURG - VALÈNCIA 
Desdejuni i trasllat a l’aeroport per a volar a 
València via Zurich.
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14 D’AGOST: VALÈNCIA - ZURIC -
LOS ANGELES
Vol a Los Angeles. Trasllat a l'hotel i allotja-
ment.

15 D’AGOST: LOS ANGELES - SAN DIEGO - 
MISSIÓ DE SANT DIEGO D’ALCALA - MISSIÓ 
DE SANT JOAN CAPISTANO
Eixida cap a San Diego, coneguda com 
"La ciutat jardí al costat del mar", per 
visitar la Missió de Sant Diego d'Alcala, la 
primera missió franciscana establerta a la 
regió espanyola de l'Alta Califòrnia a Nova 
Espanya. Va ser fundada el 1769 pel frare 
Juníper Serra a la zona habitada per ame-
rindis Kumeyaay. La missió i els territoris 
del costat van rebre el nom de l'espanyol 
Sant Didacus més conegut pel seu nom 
castellanitzat de San Diego. Visita també 
de la Missió de Sant Joan Capistrano (visita 
amb audioguies), erigida pel Pare presi-
dent de les missions d'Alta Califòrnia, fra 

Juníper Serra, l'any 1776. Conté l'edifici 
més antic en ús de Califòrnia i és proba-
blement la més reconeguda de les 
missions californianes. Allotjament.

16 D’AGOST: SAN DIEGO - PHOENIX - CASTLE 
DOME MINES
Desdejuni a l'hotel. Eixida a través del 
desert de Califòrnia i Arizona fins arribar a 
Phoenix. Farem una parada per visitar el 
poble fantasma Castle Dome Mines de 
Yuma. Allotjament.

17 D’AGOST: PHOENIX - SEDONA - GRAND 
CANYON
Desdejuni a l'hotel. Seguirem ruta cap al 
Parc Nacional Grand Canyon, parant a la 
pintoresca ciutat de Sedona. Arribada i 
allotjament.

18 D’AGOST: GRAND CANYON - RUTA 66 - 
PRESA HOOVER - MONUMENT VALLEY - 
KANAB
Al matí visita del Gran Canó. Tot el que 
veurem és un veritable paradís per als 
amants de la natura i la fotografia. 
Després de visitar diversos llocs d'interès 
continuarem camí passant novament per 
la Ruta 66 i parant a la Presa Hoover. Conti-
nuació a Monument Valley, visita i conti-

nuació a Kanab. Allotjament.

19 D’AGOST: KANAB - PARC NACIONAL BRYCE 
CANYON - PARC NACIONAL ZYON - LAS VEGAS
Eixida per visitar el Parc Nacional Bryce 
Canyon amb les seues espectaculars 
formes i colors que ens deixaran bocaba-
dats. Continuarem al Parc Nacional Zyon, 
famòs pels seus paisatges únics. Conti-
nuació fins a Las Vegas. Arribada i allotja-
ment.

20 D’AGOST: LAS VEGAS
Temps lliure fins l'hora acordada per 
començar la visita nocturna de la Ciutat 
de Las Vegas; la primera parada serà al 
icònic cartell "Welcome to Fabulous Las 
Vegas", des d'ací començarem el recorre-
gut pel Strip, el més famòs carrer de la 
ciutat; veurem les fonts del Bellagio, els 
pirates de Treasure Island, l'erupció del 
volcà del Mirage, etc. Continuarem a 
l'històric downtown per veure el mundial-
ment famós “show” de Llums i So del 
Carrer Fremont. Retorn a l'hotel i allotja-
ment.

21 D’AGOST: LAS VEGAS - PARC NACIONAL DE 
YOSEMITE
Eixida cap al Parc Nacional de Yosemite. 

16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

Hui farem un trajecte passant pels paisat-
ges espectaculars de la Vall de la Mort. 
Arribada a Yosemite i allotjament.

22 D’AGOST: YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Desdejuni a l'hotel. Exida per la visita del 
Parc Nacional. Yosemite sorprèn pel seu 
frescor alpí, els seus paisatges de grans 
pins i les seues catarates. Descobrirem 
els increïbles penya-segats, els diferents 
colors de les seues roques, Half Dome, la 
Vall de Yosemite, les Catarates Bridalveil i 
Yosemite. Finalitzada la visita, eixida cap 
a San Francisco. Arribada i allotjament.

23 D’AGOST: SAN FRANCISCO - MISSIÓ DE 
SANT FRANCESC D’ASSÍS
Visita a la ciutat incloent els llocs d'interès 
i barris: Downtown, Chinatown, Civic 
Center, Catedral de St Mary, Twin Peaks, 
Parc i Pont de Golden Gate, Alamo 
Square, per concloure en el Fisherman 's 
Wharf. També visitarem la Missió de Sant 
Francesc d'Assís, coneguda també com 
Missió Dolors. Va ser erigida pels frares 
franciscans Francesc Palou i Pere 
Cambón en 1776, sota l'administració del 
Pare president de les missions d'Alta 
Califòrnia, fra Juníper Serra. A la tarda 
coneixerem la història de la presó més 

coneguda del planeta: Alcatraz. Eixida en 
ferri des del moll 33 del Fisherman 's 
Wharf. Després d'una breu travessia en la 
qual gaudir d'unes inigualables vistes tant 
de la ciutat com de la pròpia illa 
d'Alcatraz, es trobarà dins de la presó, on 
té inclosa una visita autoguiada amb 
uriculars que explicaran la història i nom-
broses anècdotes esdevingudes a "La 
Roca". Retorn al port en ferri des d'on 
tornarem a l'hotel en el famós tramvia es 
San Francisco. Allotjament.

24 D’AGOST: SAN FRANCISCO - VALL DE NAPA 
- SAUSALITO
Eixida cap a la Vall de Napa. Visita d'un 
celler amb tast inclòs a la vall de Napa. 
Temps lliure per dinar. De tornada a San 
Francisco parada a Sausalito i temps lliure 
per passejar per aquesta colònia 
d'artistes i visitar les seues galeries 
d'arts, botigues, cafès. Allotjament.

25 D’AGOST: SAN FRANCISCO - CARMEL - 17 
MILE DRIVE - MONTEREY
Eixida per carretera cap a Carmel. Una 
vegada a Carmel, passejarem pel seu 
centre històric i veurem les seues exclusi-
ves boutiques i galeries d'art. A continua-
ció, recorrerem la millor part de 17-Mile 

Drive, un preciós tram de carretera ple de 
mansions, atraccions i camps de golf.  La 
nostra següent parada serà Monterey, on 
visitarem el famós Cannery Row, el nou 
passeig marítim construït sobre antigues 
envasadores de sardines. Arribada i allot-
jament.

26 D’AGOST: MONTEREY - SAN LUIS OBISPO - 
SANTA BÀRBARA - LOS ANGELES
Eixida cap a San Luis Obispo i Santa Bàrba-
ra. Continuació a Los Àngeles, arribada i 
visita de la ciutat. Passant pels carrers 
comercials de Beverly Hills, Hollywood, 
Sunset Boulevard i zones residencials. 
Retorn a l'hotel.

27 D’AGOST: LOS ANGELES - ZURIC
A l'hora prevista, trasllat a Little Tòquio, 
on podran fer una volta i gaudir d'aquest 
peculiar barri. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport per prendre el vol a Zuric. Men-
jars i nit a bord.

28 D’AGOST: ZURIC - VALÈNCIA
Arribada a Zuric i connexió amb vol desti-
nació final València. 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



ENS ACOMPANYARÀ: Salva Calabuig.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vols directes València - París -     
   València.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotels **** Tours-centre.
 · Allojtament i desdejuni.
 · Assegurança de viatge.

Castells del Loira: màgia a la vora del riu

18
Concentració a les 10:00 h al hall de l’aeroport de Manises.

5 D’AGOST: VALÈNCIA - PARÍS - CHARTRES - 
TOURS
Vol directe a París. En arribar agafarem el 
nostre autobús per traslladar-nos a Tours. 
Hem elegit anar a París per poder fer una 
parada en una de les catedrals gòtiques més 
impressionants i importants del món, 
Chartres, situada de camí i en la qual farem 
una parada per a gaudir d’aquesta merave-
lla. Continuem a Tours on ens allotjarem les 7 
nits del viatge per a fer-lo el més còmode 
possible. 

6 D’AGOST: TOURS - VILLANDRY
Eixida de matí per a visitar el centre de Tours, 
l’ajuntament, la catedral, Sant Martí i la 
Place Plumereau. Després de dinar eixida 
cap al castell de Villandry situat a mitja hora. 
En acabar tornada a Tours.

7 D’AGOST: CHAUMONT SUR LOIRE - AMBOISE
Eixirem després del desdejuni a l’hotel per a 

visitar el castell de Chaumonet sur Loire 
durant el matí. De vesprada visitarem 
Amboise, una ciutat de somni amb el seu 
castell. Tornada a Tours. 

8 D’AGOST: CHAMBORD - BLOIS
Excursió al castell de Chambord, un dels més 
famosos i coneguts. Visita imprescindible 
en aquest viatge. Eixida a Blois per a dinar i 
visitar el seu castell renaixentista. Tornada a 
Tours.

9 D’AGOST: LOCHES - CHENONCEAU
Eixida pera visitar Loches, ciutat medieval. 
Després de dinar anirem a vore un altre dels 
castells más famosos, el castell de Chenon-
ceau, situat sobre el mateix riu en una 
imatge que ens deixarà bocabadats per la 
seua bellesa i l’entorn que l’envolta. Torna-
da a Tours.

10 D’AGOST: FONTEBRAUD - SAUMUR
Eixida a primera hora del matí per visitar 
l’Abadia románica de Fontebraud. De 
vesprada, vista a la ciutat i castell de Saumur.

11 D’AGOST: AZZAY LE RIDEAU
De matí visitarem una de les joies del nostre 
recorregut: Azay le Rideau. Després tormarem 
a Tours per a dinar. Vesprada lliure.

12 D’AGOST: TOURS - PARÍS - VALÈNCIA
Desdejuni a l’hotel i eixida cap a l’aeroport 
de París per a tornar en vol directe a Valèn-
cia.ES
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14 D’AGOST: VALÈNCIA - ZURIC -
LOS ANGELES
Vol a Los Angeles. Trasllat a l'hotel i allotja-
ment.

15 D’AGOST: LOS ANGELES - SAN DIEGO - 
MISSIÓ DE SANT DIEGO D’ALCALA - MISSIÓ 
DE SANT JOAN CAPISTANO
Eixida cap a San Diego, coneguda com 
"La ciutat jardí al costat del mar", per 
visitar la Missió de Sant Diego d'Alcala, la 
primera missió franciscana establerta a la 
regió espanyola de l'Alta Califòrnia a Nova 
Espanya. Va ser fundada el 1769 pel frare 
Juníper Serra a la zona habitada per ame-
rindis Kumeyaay. La missió i els territoris 
del costat van rebre el nom de l'espanyol 
Sant Didacus més conegut pel seu nom 
castellanitzat de San Diego. Visita també 
de la Missió de Sant Joan Capistrano (visita 
amb audioguies), erigida pel Pare presi-
dent de les missions d'Alta Califòrnia, fra 

Juníper Serra, l'any 1776. Conté l'edifici 
més antic en ús de Califòrnia i és proba-
blement la més reconeguda de les 
missions californianes. Allotjament.

16 D’AGOST: SAN DIEGO - PHOENIX - CASTLE 
DOME MINES
Desdejuni a l'hotel. Eixida a través del 
desert de Califòrnia i Arizona fins arribar a 
Phoenix. Farem una parada per visitar el 
poble fantasma Castle Dome Mines de 
Yuma. Allotjament.

17 D’AGOST: PHOENIX - SEDONA - GRAND 
CANYON
Desdejuni a l'hotel. Seguirem ruta cap al 
Parc Nacional Grand Canyon, parant a la 
pintoresca ciutat de Sedona. Arribada i 
allotjament.

18 D’AGOST: GRAND CANYON - RUTA 66 - 
PRESA HOOVER - MONUMENT VALLEY - 
KANAB
Al matí visita del Gran Canó. Tot el que 
veurem és un veritable paradís per als 
amants de la natura i la fotografia. 
Després de visitar diversos llocs d'interès 
continuarem camí passant novament per 
la Ruta 66 i parant a la Presa Hoover. Conti-
nuació a Monument Valley, visita i conti-

nuació a Kanab. Allotjament.

19 D’AGOST: KANAB - PARC NACIONAL BRYCE 
CANYON - PARC NACIONAL ZYON - LAS VEGAS
Eixida per visitar el Parc Nacional Bryce 
Canyon amb les seues espectaculars 
formes i colors que ens deixaran bocaba-
dats. Continuarem al Parc Nacional Zyon, 
famòs pels seus paisatges únics. Conti-
nuació fins a Las Vegas. Arribada i allotja-
ment.

20 D’AGOST: LAS VEGAS
Temps lliure fins l'hora acordada per 
començar la visita nocturna de la Ciutat 
de Las Vegas; la primera parada serà al 
icònic cartell "Welcome to Fabulous Las 
Vegas", des d'ací començarem el recorre-
gut pel Strip, el més famòs carrer de la 
ciutat; veurem les fonts del Bellagio, els 
pirates de Treasure Island, l'erupció del 
volcà del Mirage, etc. Continuarem a 
l'històric downtown per veure el mundial-
ment famós “show” de Llums i So del 
Carrer Fremont. Retorn a l'hotel i allotja-
ment.

21 D’AGOST: LAS VEGAS - PARC NACIONAL DE 
YOSEMITE
Eixida cap al Parc Nacional de Yosemite. 

16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

Hui farem un trajecte passant pels paisat-
ges espectaculars de la Vall de la Mort. 
Arribada a Yosemite i allotjament.

22 D’AGOST: YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Desdejuni a l'hotel. Exida per la visita del 
Parc Nacional. Yosemite sorprèn pel seu 
frescor alpí, els seus paisatges de grans 
pins i les seues catarates. Descobrirem 
els increïbles penya-segats, els diferents 
colors de les seues roques, Half Dome, la 
Vall de Yosemite, les Catarates Bridalveil i 
Yosemite. Finalitzada la visita, eixida cap 
a San Francisco. Arribada i allotjament.

23 D’AGOST: SAN FRANCISCO - MISSIÓ DE 
SANT FRANCESC D’ASSÍS
Visita a la ciutat incloent els llocs d'interès 
i barris: Downtown, Chinatown, Civic 
Center, Catedral de St Mary, Twin Peaks, 
Parc i Pont de Golden Gate, Alamo 
Square, per concloure en el Fisherman 's 
Wharf. També visitarem la Missió de Sant 
Francesc d'Assís, coneguda també com 
Missió Dolors. Va ser erigida pels frares 
franciscans Francesc Palou i Pere 
Cambón en 1776, sota l'administració del 
Pare president de les missions d'Alta 
Califòrnia, fra Juníper Serra. A la tarda 
coneixerem la història de la presó més 

coneguda del planeta: Alcatraz. Eixida en 
ferri des del moll 33 del Fisherman 's 
Wharf. Després d'una breu travessia en la 
qual gaudir d'unes inigualables vistes tant 
de la ciutat com de la pròpia illa 
d'Alcatraz, es trobarà dins de la presó, on 
té inclosa una visita autoguiada amb 
uriculars que explicaran la història i nom-
broses anècdotes esdevingudes a "La 
Roca". Retorn al port en ferri des d'on 
tornarem a l'hotel en el famós tramvia es 
San Francisco. Allotjament.

24 D’AGOST: SAN FRANCISCO - VALL DE NAPA 
- SAUSALITO
Eixida cap a la Vall de Napa. Visita d'un 
celler amb tast inclòs a la vall de Napa. 
Temps lliure per dinar. De tornada a San 
Francisco parada a Sausalito i temps lliure 
per passejar per aquesta colònia 
d'artistes i visitar les seues galeries 
d'arts, botigues, cafès. Allotjament.

25 D’AGOST: SAN FRANCISCO - CARMEL - 17 
MILE DRIVE - MONTEREY
Eixida per carretera cap a Carmel. Una 
vegada a Carmel, passejarem pel seu 
centre històric i veurem les seues exclusi-
ves boutiques i galeries d'art. A continua-
ció, recorrerem la millor part de 17-Mile 

Drive, un preciós tram de carretera ple de 
mansions, atraccions i camps de golf.  La 
nostra següent parada serà Monterey, on 
visitarem el famós Cannery Row, el nou 
passeig marítim construït sobre antigues 
envasadores de sardines. Arribada i allot-
jament.

26 D’AGOST: MONTEREY - SAN LUIS OBISPO - 
SANTA BÀRBARA - LOS ANGELES
Eixida cap a San Luis Obispo i Santa Bàrba-
ra. Continuació a Los Àngeles, arribada i 
visita de la ciutat. Passant pels carrers 
comercials de Beverly Hills, Hollywood, 
Sunset Boulevard i zones residencials. 
Retorn a l'hotel.

27 D’AGOST: LOS ANGELES - ZURIC
A l'hora prevista, trasllat a Little Tòquio, 
on podran fer una volta i gaudir d'aquest 
peculiar barri. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport per prendre el vol a Zuric. Men-
jars i nit a bord.

28 D’AGOST: ZURIC - VALÈNCIA
Arribada a Zuric i connexió amb vol desti-
nació final València. 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



5 D’AGOST: VALÈNCIA - PARÍS - CHARTRES - 
TOURS
Vol directe a París. En arribar agafarem el 
nostre autobús per traslladar-nos a Tours. 
Hem elegit anar a París per poder fer una 
parada en una de les catedrals gòtiques més 
impressionants i importants del món, 
Chartres, situada de camí i en la qual farem 
una parada per a gaudir d’aquesta merave-
lla. Continuem a Tours on ens allotjarem les 7 
nits del viatge per a fer-lo el més còmode 
possible. 

6 D’AGOST: TOURS - VILLANDRY
Eixida de matí per a visitar el centre de Tours, 
l’ajuntament, la catedral, Sant Martí i la 
Place Plumereau. Després de dinar eixida 
cap al castell de Villandry situat a mitja hora. 
En acabar tornada a Tours.

7 D’AGOST: CHAUMONT SUR LOIRE - AMBOISE
Eixirem després del desdejuni a l’hotel per a 

visitar el castell de Chaumonet sur Loire 
durant el matí. De vesprada visitarem 
Amboise, una ciutat de somni amb el seu 
castell. Tornada a Tours. 

8 D’AGOST: CHAMBORD - BLOIS
Excursió al castell de Chambord, un dels més 
famosos i coneguts. Visita imprescindible 
en aquest viatge. Eixida a Blois per a dinar i 
visitar el seu castell renaixentista. Tornada a 
Tours.

9 D’AGOST: LOCHES - CHENONCEAU
Eixida pera visitar Loches, ciutat medieval. 
Després de dinar anirem a vore un altre dels 
castells más famosos, el castell de Chenon-
ceau, situat sobre el mateix riu en una 
imatge que ens deixarà bocabadats per la 
seua bellesa i l’entorn que l’envolta. Torna-
da a Tours.

10 D’AGOST: FONTEBRAUD - SAUMUR
Eixida a primera hora del matí per visitar 
l’Abadia románica de Fontebraud. De 
vesprada, vista a la ciutat i castell de Saumur.

11 D’AGOST: AZZAY LE RIDEAU
De matí visitarem una de les joies del nostre 
recorregut: Azay le Rideau. Després tormarem 
a Tours per a dinar. Vesprada lliure.

12 D’AGOST: TOURS - PARÍS - VALÈNCIA
Desdejuni a l’hotel i eixida cap a l’aeroport 
de París per a tornar en vol directe a Valèn-
cia.

19

CA
ST

EL
L 

DE
 V

IL
LA

ND
RY

CASTELL DE CHAMBORD

CASTELL D’AZAY LE RIDEAU

14 D’AGOST: VALÈNCIA - ZURIC -
LOS ANGELES
Vol a Los Angeles. Trasllat a l'hotel i allotja-
ment.

15 D’AGOST: LOS ANGELES - SAN DIEGO - 
MISSIÓ DE SANT DIEGO D’ALCALA - MISSIÓ 
DE SANT JOAN CAPISTANO
Eixida cap a San Diego, coneguda com 
"La ciutat jardí al costat del mar", per 
visitar la Missió de Sant Diego d'Alcala, la 
primera missió franciscana establerta a la 
regió espanyola de l'Alta Califòrnia a Nova 
Espanya. Va ser fundada el 1769 pel frare 
Juníper Serra a la zona habitada per ame-
rindis Kumeyaay. La missió i els territoris 
del costat van rebre el nom de l'espanyol 
Sant Didacus més conegut pel seu nom 
castellanitzat de San Diego. Visita també 
de la Missió de Sant Joan Capistrano (visita 
amb audioguies), erigida pel Pare presi-
dent de les missions d'Alta Califòrnia, fra 

Juníper Serra, l'any 1776. Conté l'edifici 
més antic en ús de Califòrnia i és proba-
blement la més reconeguda de les 
missions californianes. Allotjament.

16 D’AGOST: SAN DIEGO - PHOENIX - CASTLE 
DOME MINES
Desdejuni a l'hotel. Eixida a través del 
desert de Califòrnia i Arizona fins arribar a 
Phoenix. Farem una parada per visitar el 
poble fantasma Castle Dome Mines de 
Yuma. Allotjament.

17 D’AGOST: PHOENIX - SEDONA - GRAND 
CANYON
Desdejuni a l'hotel. Seguirem ruta cap al 
Parc Nacional Grand Canyon, parant a la 
pintoresca ciutat de Sedona. Arribada i 
allotjament.

18 D’AGOST: GRAND CANYON - RUTA 66 - 
PRESA HOOVER - MONUMENT VALLEY - 
KANAB
Al matí visita del Gran Canó. Tot el que 
veurem és un veritable paradís per als 
amants de la natura i la fotografia. 
Després de visitar diversos llocs d'interès 
continuarem camí passant novament per 
la Ruta 66 i parant a la Presa Hoover. Conti-
nuació a Monument Valley, visita i conti-

nuació a Kanab. Allotjament.

19 D’AGOST: KANAB - PARC NACIONAL BRYCE 
CANYON - PARC NACIONAL ZYON - LAS VEGAS
Eixida per visitar el Parc Nacional Bryce 
Canyon amb les seues espectaculars 
formes i colors que ens deixaran bocaba-
dats. Continuarem al Parc Nacional Zyon, 
famòs pels seus paisatges únics. Conti-
nuació fins a Las Vegas. Arribada i allotja-
ment.

20 D’AGOST: LAS VEGAS
Temps lliure fins l'hora acordada per 
començar la visita nocturna de la Ciutat 
de Las Vegas; la primera parada serà al 
icònic cartell "Welcome to Fabulous Las 
Vegas", des d'ací començarem el recorre-
gut pel Strip, el més famòs carrer de la 
ciutat; veurem les fonts del Bellagio, els 
pirates de Treasure Island, l'erupció del 
volcà del Mirage, etc. Continuarem a 
l'històric downtown per veure el mundial-
ment famós “show” de Llums i So del 
Carrer Fremont. Retorn a l'hotel i allotja-
ment.

21 D’AGOST: LAS VEGAS - PARC NACIONAL DE 
YOSEMITE
Eixida cap al Parc Nacional de Yosemite. 

16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

Hui farem un trajecte passant pels paisat-
ges espectaculars de la Vall de la Mort. 
Arribada a Yosemite i allotjament.

22 D’AGOST: YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Desdejuni a l'hotel. Exida per la visita del 
Parc Nacional. Yosemite sorprèn pel seu 
frescor alpí, els seus paisatges de grans 
pins i les seues catarates. Descobrirem 
els increïbles penya-segats, els diferents 
colors de les seues roques, Half Dome, la 
Vall de Yosemite, les Catarates Bridalveil i 
Yosemite. Finalitzada la visita, eixida cap 
a San Francisco. Arribada i allotjament.

23 D’AGOST: SAN FRANCISCO - MISSIÓ DE 
SANT FRANCESC D’ASSÍS
Visita a la ciutat incloent els llocs d'interès 
i barris: Downtown, Chinatown, Civic 
Center, Catedral de St Mary, Twin Peaks, 
Parc i Pont de Golden Gate, Alamo 
Square, per concloure en el Fisherman 's 
Wharf. També visitarem la Missió de Sant 
Francesc d'Assís, coneguda també com 
Missió Dolors. Va ser erigida pels frares 
franciscans Francesc Palou i Pere 
Cambón en 1776, sota l'administració del 
Pare president de les missions d'Alta 
Califòrnia, fra Juníper Serra. A la tarda 
coneixerem la història de la presó més 

coneguda del planeta: Alcatraz. Eixida en 
ferri des del moll 33 del Fisherman 's 
Wharf. Després d'una breu travessia en la 
qual gaudir d'unes inigualables vistes tant 
de la ciutat com de la pròpia illa 
d'Alcatraz, es trobarà dins de la presó, on 
té inclosa una visita autoguiada amb 
uriculars que explicaran la història i nom-
broses anècdotes esdevingudes a "La 
Roca". Retorn al port en ferri des d'on 
tornarem a l'hotel en el famós tramvia es 
San Francisco. Allotjament.

24 D’AGOST: SAN FRANCISCO - VALL DE NAPA 
- SAUSALITO
Eixida cap a la Vall de Napa. Visita d'un 
celler amb tast inclòs a la vall de Napa. 
Temps lliure per dinar. De tornada a San 
Francisco parada a Sausalito i temps lliure 
per passejar per aquesta colònia 
d'artistes i visitar les seues galeries 
d'arts, botigues, cafès. Allotjament.

25 D’AGOST: SAN FRANCISCO - CARMEL - 17 
MILE DRIVE - MONTEREY
Eixida per carretera cap a Carmel. Una 
vegada a Carmel, passejarem pel seu 
centre històric i veurem les seues exclusi-
ves boutiques i galeries d'art. A continua-
ció, recorrerem la millor part de 17-Mile 

Drive, un preciós tram de carretera ple de 
mansions, atraccions i camps de golf.  La 
nostra següent parada serà Monterey, on 
visitarem el famós Cannery Row, el nou 
passeig marítim construït sobre antigues 
envasadores de sardines. Arribada i allot-
jament.

26 D’AGOST: MONTEREY - SAN LUIS OBISPO - 
SANTA BÀRBARA - LOS ANGELES
Eixida cap a San Luis Obispo i Santa Bàrba-
ra. Continuació a Los Àngeles, arribada i 
visita de la ciutat. Passant pels carrers 
comercials de Beverly Hills, Hollywood, 
Sunset Boulevard i zones residencials. 
Retorn a l'hotel.

27 D’AGOST: LOS ANGELES - ZURIC
A l'hora prevista, trasllat a Little Tòquio, 
on podran fer una volta i gaudir d'aquest 
peculiar barri. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport per prendre el vol a Zuric. Men-
jars i nit a bord.

28 D’AGOST: ZURIC - VALÈNCIA
Arribada a Zuric i connexió amb vol desti-
nació final València. 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



ENS ACOMPANYARÀ: Albert Forment.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vols directes Madrid - Varsòvia -  
   Madrid amb la companyia Lot.
 · Autobús València - Madrid - València.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotels ****.
 · Mitja pensió.
 · Guia local durant tot el viatge.
 · Entrades.
 · Assegurança de viatge.

Nord de Polònia, terra de natura i castells teutons
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12 D’AGOST: VALÈNCIA - MADRID - VARSÒVIA
Trasllat a Madrid per a agafar el vol directe a 
Varsòvia. Trasllat a l'hotel, allotjament, 
passeig i sopar.
 
13 D’AGOST: VARSÒVIA - BIALOWIEZA - BIALYSTOK
Eixida a Bialowieza. Parada en el monestir de 
Grabarka, el més important de la comunitat 
ortodoxa de Polònia. Arribada al Parc Nacio-
nal de Bialowieza, patrimoni mundial de la 
humanitat i reserva única de bisonts.  Per la 
vesprada eixida cap a Bialystok. Allotjament 
a l’hotel i sopar lliure.

14 D’AGOST: BIALYSTOK - ELBLAG - GDANSK 
Pel mati eixida cap a la regió d’els Mil Llacs. 
Dinarem en ruta en Olstyn. Arribada a la 
zona d'Elblag on es troba el famós canal 
d'Ostroda-Elblag. Viatge en vaixell de dues 
hores pel canal. Continuació del viatge cap 
a Gdansk. En arribar a Gdansk, allotjament i 
sopar lliure.

15 D’AGOST: GDANSK - MALBORK - GDANSK
Visita al centre històric de Gdansk, on s'alcen 
les cases gòtiques i renaixentistes de 
l'antiga burgesia, l'Ajuntament del S.XIV, 
coronat per l'estatua del rei polonés Segis-
mund August; la Font de Neptú, símbol de 
la ciutat, la Basilica de Santa Maria, l'antic 
port i l’edifici de la Porta Verda. Dinar. Per la 
vesprada visita a la fortalesa dels Cavallers 
Teutònics en Malbork, eixemple de cons-
trucció militar mitjeval. Tornada a Gdansk.

16 D’AGOST GDANSK - SOPOT - GDYNIA -
SLOWINSKI PARC NACIONAL 
Visita de Sopot, que forma amb Gdansk i 
Gdynia les Tres Ciutats, amb les elegants 
viles i mansions de fi del segle XIX. Visita a 
Gdynia, ciutat portuària on es fundà el 
cèlebre sindicat Solidarnosc. Dinar. Seguim 
ruta cap al Parc Nacional Slowinski, situat en 
el litoral del Mar Bàltic, amb enormes dunes 
mòbils. En el parc es troben els llacs Lebsko 
i Gardno, refugi natural d'aus aquàtiques. 
Eixida cap a Mielno, allotjament i sopar lliure.  

17 D’AGOST: MIELNO - KOSZALIN - POZNAN
Eixida cap a Koszalin i visita del centre. 
Continuació cap a Poznan. Dinar. Panoràmi-
ca de Poznan per la ciutat vella, amb la 
Plaça del Mercat, l'Ajuntament d'estil renai-

xentista, la Catedral, l'Esglesia i el Col·legi 
dels Jesuïtes, un dels millors exemples del 
barroc a Polònia. Allotjament i sopar lliure. 

18 D’AGOST: POZNAN - TORUN - ZELAZOWA WOLA 
- VARSÒVIA 
Sortida cap a Torun. Recorregut pel centre, un 
dels milors conjunts d’arquitectura gòtica de 
l’Europa central, amb la casa de l’astrònom 
Copèrnic, l'Esglesia de Sant Joan o 
l'Ajuntament del segle XIII. Eixida cap a Varsò-
via. Parada en Zelazowa Wola  per visitar la 
casa natal de Frederic Chopin. Continuació 
cap a Varsòvia. Allotjament i vesprada lliure.

19 D’AGOST: VARSÒVIA  
Visita a la capital polonesa, on destaquen la 
Ciutat Vella amb la pintoresca Plaça del 
Mercat, la Catedral de Sant Joan, la Plaça 
del Castell on s'alça la Columna del rei 
Segismundo Waza. Tot seguit, la Calçada 
Reial, el Gran Teatre de l'Òpera, el Parc Real 
de Lazienki amb el monument al compositor 
Chopin, el Palau sobre l'Aigua. Dinar. Per la 
vesprada visita del parc i Palau Wilanow. 
Temps lliure.

20 D’AGOST: VARSÒVIA - MADRID - VALÈNCIA 
Trasllat a l’aeroport a l’hora acordada i vol 
directe a Madrid. Trasllat a València.
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Eixida a les 6:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.

1380 €
+ 90 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 320 €
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14 D’AGOST: VALÈNCIA - ZURIC -
LOS ANGELES
Vol a Los Angeles. Trasllat a l'hotel i allotja-
ment.

15 D’AGOST: LOS ANGELES - SAN DIEGO - 
MISSIÓ DE SANT DIEGO D’ALCALA - MISSIÓ 
DE SANT JOAN CAPISTANO
Eixida cap a San Diego, coneguda com 
"La ciutat jardí al costat del mar", per 
visitar la Missió de Sant Diego d'Alcala, la 
primera missió franciscana establerta a la 
regió espanyola de l'Alta Califòrnia a Nova 
Espanya. Va ser fundada el 1769 pel frare 
Juníper Serra a la zona habitada per ame-
rindis Kumeyaay. La missió i els territoris 
del costat van rebre el nom de l'espanyol 
Sant Didacus més conegut pel seu nom 
castellanitzat de San Diego. Visita també 
de la Missió de Sant Joan Capistrano (visita 
amb audioguies), erigida pel Pare presi-
dent de les missions d'Alta Califòrnia, fra 

Juníper Serra, l'any 1776. Conté l'edifici 
més antic en ús de Califòrnia i és proba-
blement la més reconeguda de les 
missions californianes. Allotjament.

16 D’AGOST: SAN DIEGO - PHOENIX - CASTLE 
DOME MINES
Desdejuni a l'hotel. Eixida a través del 
desert de Califòrnia i Arizona fins arribar a 
Phoenix. Farem una parada per visitar el 
poble fantasma Castle Dome Mines de 
Yuma. Allotjament.

17 D’AGOST: PHOENIX - SEDONA - GRAND 
CANYON
Desdejuni a l'hotel. Seguirem ruta cap al 
Parc Nacional Grand Canyon, parant a la 
pintoresca ciutat de Sedona. Arribada i 
allotjament.

18 D’AGOST: GRAND CANYON - RUTA 66 - 
PRESA HOOVER - MONUMENT VALLEY - 
KANAB
Al matí visita del Gran Canó. Tot el que 
veurem és un veritable paradís per als 
amants de la natura i la fotografia. 
Després de visitar diversos llocs d'interès 
continuarem camí passant novament per 
la Ruta 66 i parant a la Presa Hoover. Conti-
nuació a Monument Valley, visita i conti-

nuació a Kanab. Allotjament.

19 D’AGOST: KANAB - PARC NACIONAL BRYCE 
CANYON - PARC NACIONAL ZYON - LAS VEGAS
Eixida per visitar el Parc Nacional Bryce 
Canyon amb les seues espectaculars 
formes i colors que ens deixaran bocaba-
dats. Continuarem al Parc Nacional Zyon, 
famòs pels seus paisatges únics. Conti-
nuació fins a Las Vegas. Arribada i allotja-
ment.

20 D’AGOST: LAS VEGAS
Temps lliure fins l'hora acordada per 
començar la visita nocturna de la Ciutat 
de Las Vegas; la primera parada serà al 
icònic cartell "Welcome to Fabulous Las 
Vegas", des d'ací començarem el recorre-
gut pel Strip, el més famòs carrer de la 
ciutat; veurem les fonts del Bellagio, els 
pirates de Treasure Island, l'erupció del 
volcà del Mirage, etc. Continuarem a 
l'històric downtown per veure el mundial-
ment famós “show” de Llums i So del 
Carrer Fremont. Retorn a l'hotel i allotja-
ment.

21 D’AGOST: LAS VEGAS - PARC NACIONAL DE 
YOSEMITE
Eixida cap al Parc Nacional de Yosemite. 

16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

Hui farem un trajecte passant pels paisat-
ges espectaculars de la Vall de la Mort. 
Arribada a Yosemite i allotjament.

22 D’AGOST: YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Desdejuni a l'hotel. Exida per la visita del 
Parc Nacional. Yosemite sorprèn pel seu 
frescor alpí, els seus paisatges de grans 
pins i les seues catarates. Descobrirem 
els increïbles penya-segats, els diferents 
colors de les seues roques, Half Dome, la 
Vall de Yosemite, les Catarates Bridalveil i 
Yosemite. Finalitzada la visita, eixida cap 
a San Francisco. Arribada i allotjament.

23 D’AGOST: SAN FRANCISCO - MISSIÓ DE 
SANT FRANCESC D’ASSÍS
Visita a la ciutat incloent els llocs d'interès 
i barris: Downtown, Chinatown, Civic 
Center, Catedral de St Mary, Twin Peaks, 
Parc i Pont de Golden Gate, Alamo 
Square, per concloure en el Fisherman 's 
Wharf. També visitarem la Missió de Sant 
Francesc d'Assís, coneguda també com 
Missió Dolors. Va ser erigida pels frares 
franciscans Francesc Palou i Pere 
Cambón en 1776, sota l'administració del 
Pare president de les missions d'Alta 
Califòrnia, fra Juníper Serra. A la tarda 
coneixerem la història de la presó més 

coneguda del planeta: Alcatraz. Eixida en 
ferri des del moll 33 del Fisherman 's 
Wharf. Després d'una breu travessia en la 
qual gaudir d'unes inigualables vistes tant 
de la ciutat com de la pròpia illa 
d'Alcatraz, es trobarà dins de la presó, on 
té inclosa una visita autoguiada amb 
uriculars que explicaran la història i nom-
broses anècdotes esdevingudes a "La 
Roca". Retorn al port en ferri des d'on 
tornarem a l'hotel en el famós tramvia es 
San Francisco. Allotjament.

24 D’AGOST: SAN FRANCISCO - VALL DE NAPA 
- SAUSALITO
Eixida cap a la Vall de Napa. Visita d'un 
celler amb tast inclòs a la vall de Napa. 
Temps lliure per dinar. De tornada a San 
Francisco parada a Sausalito i temps lliure 
per passejar per aquesta colònia 
d'artistes i visitar les seues galeries 
d'arts, botigues, cafès. Allotjament.

25 D’AGOST: SAN FRANCISCO - CARMEL - 17 
MILE DRIVE - MONTEREY
Eixida per carretera cap a Carmel. Una 
vegada a Carmel, passejarem pel seu 
centre històric i veurem les seues exclusi-
ves boutiques i galeries d'art. A continua-
ció, recorrerem la millor part de 17-Mile 

Drive, un preciós tram de carretera ple de 
mansions, atraccions i camps de golf.  La 
nostra següent parada serà Monterey, on 
visitarem el famós Cannery Row, el nou 
passeig marítim construït sobre antigues 
envasadores de sardines. Arribada i allot-
jament.

26 D’AGOST: MONTEREY - SAN LUIS OBISPO - 
SANTA BÀRBARA - LOS ANGELES
Eixida cap a San Luis Obispo i Santa Bàrba-
ra. Continuació a Los Àngeles, arribada i 
visita de la ciutat. Passant pels carrers 
comercials de Beverly Hills, Hollywood, 
Sunset Boulevard i zones residencials. 
Retorn a l'hotel.

27 D’AGOST: LOS ANGELES - ZURIC
A l'hora prevista, trasllat a Little Tòquio, 
on podran fer una volta i gaudir d'aquest 
peculiar barri. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport per prendre el vol a Zuric. Men-
jars i nit a bord.

28 D’AGOST: ZURIC - VALÈNCIA
Arribada a Zuric i connexió amb vol desti-
nació final València. 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.
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12 D’AGOST: VALÈNCIA - MADRID - VARSÒVIA
Trasllat a Madrid per a agafar el vol directe a 
Varsòvia. Trasllat a l'hotel, allotjament, 
passeig i sopar.
 
13 D’AGOST: VARSÒVIA - BIALOWIEZA - BIALYSTOK
Eixida a Bialowieza. Parada en el monestir de 
Grabarka, el més important de la comunitat 
ortodoxa de Polònia. Arribada al Parc Nacio-
nal de Bialowieza, patrimoni mundial de la 
humanitat i reserva única de bisonts.  Per la 
vesprada eixida cap a Bialystok. Allotjament 
a l’hotel i sopar lliure.

14 D’AGOST: BIALYSTOK - ELBLAG - GDANSK 
Pel mati eixida cap a la regió d’els Mil Llacs. 
Dinarem en ruta en Olstyn. Arribada a la 
zona d'Elblag on es troba el famós canal 
d'Ostroda-Elblag. Viatge en vaixell de dues 
hores pel canal. Continuació del viatge cap 
a Gdansk. En arribar a Gdansk, allotjament i 
sopar lliure.

15 D’AGOST: GDANSK - MALBORK - GDANSK
Visita al centre històric de Gdansk, on s'alcen 
les cases gòtiques i renaixentistes de 
l'antiga burgesia, l'Ajuntament del S.XIV, 
coronat per l'estatua del rei polonés Segis-
mund August; la Font de Neptú, símbol de 
la ciutat, la Basilica de Santa Maria, l'antic 
port i l’edifici de la Porta Verda. Dinar. Per la 
vesprada visita a la fortalesa dels Cavallers 
Teutònics en Malbork, eixemple de cons-
trucció militar mitjeval. Tornada a Gdansk.

16 D’AGOST GDANSK - SOPOT - GDYNIA -
SLOWINSKI PARC NACIONAL 
Visita de Sopot, que forma amb Gdansk i 
Gdynia les Tres Ciutats, amb les elegants 
viles i mansions de fi del segle XIX. Visita a 
Gdynia, ciutat portuària on es fundà el 
cèlebre sindicat Solidarnosc. Dinar. Seguim 
ruta cap al Parc Nacional Slowinski, situat en 
el litoral del Mar Bàltic, amb enormes dunes 
mòbils. En el parc es troben els llacs Lebsko 
i Gardno, refugi natural d'aus aquàtiques. 
Eixida cap a Mielno, allotjament i sopar lliure.  

17 D’AGOST: MIELNO - KOSZALIN - POZNAN
Eixida cap a Koszalin i visita del centre. 
Continuació cap a Poznan. Dinar. Panoràmi-
ca de Poznan per la ciutat vella, amb la 
Plaça del Mercat, l'Ajuntament d'estil renai-

xentista, la Catedral, l'Esglesia i el Col·legi 
dels Jesuïtes, un dels millors exemples del 
barroc a Polònia. Allotjament i sopar lliure. 

18 D’AGOST: POZNAN - TORUN - ZELAZOWA WOLA 
- VARSÒVIA 
Sortida cap a Torun. Recorregut pel centre, un 
dels milors conjunts d’arquitectura gòtica de 
l’Europa central, amb la casa de l’astrònom 
Copèrnic, l'Esglesia de Sant Joan o 
l'Ajuntament del segle XIII. Eixida cap a Varsò-
via. Parada en Zelazowa Wola  per visitar la 
casa natal de Frederic Chopin. Continuació 
cap a Varsòvia. Allotjament i vesprada lliure.

19 D’AGOST: VARSÒVIA  
Visita a la capital polonesa, on destaquen la 
Ciutat Vella amb la pintoresca Plaça del 
Mercat, la Catedral de Sant Joan, la Plaça 
del Castell on s'alça la Columna del rei 
Segismundo Waza. Tot seguit, la Calçada 
Reial, el Gran Teatre de l'Òpera, el Parc Real 
de Lazienki amb el monument al compositor 
Chopin, el Palau sobre l'Aigua. Dinar. Per la 
vesprada visita del parc i Palau Wilanow. 
Temps lliure.

20 D’AGOST: VARSÒVIA - MADRID - VALÈNCIA 
Trasllat a l’aeroport a l’hora acordada i vol 
directe a Madrid. Trasllat a València.

21

CA
ST

EL
L 

DE
 M

AL
BO

RK

14 D’AGOST: VALÈNCIA - ZURIC -
LOS ANGELES
Vol a Los Angeles. Trasllat a l'hotel i allotja-
ment.

15 D’AGOST: LOS ANGELES - SAN DIEGO - 
MISSIÓ DE SANT DIEGO D’ALCALA - MISSIÓ 
DE SANT JOAN CAPISTANO
Eixida cap a San Diego, coneguda com 
"La ciutat jardí al costat del mar", per 
visitar la Missió de Sant Diego d'Alcala, la 
primera missió franciscana establerta a la 
regió espanyola de l'Alta Califòrnia a Nova 
Espanya. Va ser fundada el 1769 pel frare 
Juníper Serra a la zona habitada per ame-
rindis Kumeyaay. La missió i els territoris 
del costat van rebre el nom de l'espanyol 
Sant Didacus més conegut pel seu nom 
castellanitzat de San Diego. Visita també 
de la Missió de Sant Joan Capistrano (visita 
amb audioguies), erigida pel Pare presi-
dent de les missions d'Alta Califòrnia, fra 

Juníper Serra, l'any 1776. Conté l'edifici 
més antic en ús de Califòrnia i és proba-
blement la més reconeguda de les 
missions californianes. Allotjament.

16 D’AGOST: SAN DIEGO - PHOENIX - CASTLE 
DOME MINES
Desdejuni a l'hotel. Eixida a través del 
desert de Califòrnia i Arizona fins arribar a 
Phoenix. Farem una parada per visitar el 
poble fantasma Castle Dome Mines de 
Yuma. Allotjament.

17 D’AGOST: PHOENIX - SEDONA - GRAND 
CANYON
Desdejuni a l'hotel. Seguirem ruta cap al 
Parc Nacional Grand Canyon, parant a la 
pintoresca ciutat de Sedona. Arribada i 
allotjament.

18 D’AGOST: GRAND CANYON - RUTA 66 - 
PRESA HOOVER - MONUMENT VALLEY - 
KANAB
Al matí visita del Gran Canó. Tot el que 
veurem és un veritable paradís per als 
amants de la natura i la fotografia. 
Després de visitar diversos llocs d'interès 
continuarem camí passant novament per 
la Ruta 66 i parant a la Presa Hoover. Conti-
nuació a Monument Valley, visita i conti-

nuació a Kanab. Allotjament.

19 D’AGOST: KANAB - PARC NACIONAL BRYCE 
CANYON - PARC NACIONAL ZYON - LAS VEGAS
Eixida per visitar el Parc Nacional Bryce 
Canyon amb les seues espectaculars 
formes i colors que ens deixaran bocaba-
dats. Continuarem al Parc Nacional Zyon, 
famòs pels seus paisatges únics. Conti-
nuació fins a Las Vegas. Arribada i allotja-
ment.

20 D’AGOST: LAS VEGAS
Temps lliure fins l'hora acordada per 
començar la visita nocturna de la Ciutat 
de Las Vegas; la primera parada serà al 
icònic cartell "Welcome to Fabulous Las 
Vegas", des d'ací començarem el recorre-
gut pel Strip, el més famòs carrer de la 
ciutat; veurem les fonts del Bellagio, els 
pirates de Treasure Island, l'erupció del 
volcà del Mirage, etc. Continuarem a 
l'històric downtown per veure el mundial-
ment famós “show” de Llums i So del 
Carrer Fremont. Retorn a l'hotel i allotja-
ment.

21 D’AGOST: LAS VEGAS - PARC NACIONAL DE 
YOSEMITE
Eixida cap al Parc Nacional de Yosemite. 

16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

Hui farem un trajecte passant pels paisat-
ges espectaculars de la Vall de la Mort. 
Arribada a Yosemite i allotjament.

22 D’AGOST: YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Desdejuni a l'hotel. Exida per la visita del 
Parc Nacional. Yosemite sorprèn pel seu 
frescor alpí, els seus paisatges de grans 
pins i les seues catarates. Descobrirem 
els increïbles penya-segats, els diferents 
colors de les seues roques, Half Dome, la 
Vall de Yosemite, les Catarates Bridalveil i 
Yosemite. Finalitzada la visita, eixida cap 
a San Francisco. Arribada i allotjament.

23 D’AGOST: SAN FRANCISCO - MISSIÓ DE 
SANT FRANCESC D’ASSÍS
Visita a la ciutat incloent els llocs d'interès 
i barris: Downtown, Chinatown, Civic 
Center, Catedral de St Mary, Twin Peaks, 
Parc i Pont de Golden Gate, Alamo 
Square, per concloure en el Fisherman 's 
Wharf. També visitarem la Missió de Sant 
Francesc d'Assís, coneguda també com 
Missió Dolors. Va ser erigida pels frares 
franciscans Francesc Palou i Pere 
Cambón en 1776, sota l'administració del 
Pare president de les missions d'Alta 
Califòrnia, fra Juníper Serra. A la tarda 
coneixerem la història de la presó més 

coneguda del planeta: Alcatraz. Eixida en 
ferri des del moll 33 del Fisherman 's 
Wharf. Després d'una breu travessia en la 
qual gaudir d'unes inigualables vistes tant 
de la ciutat com de la pròpia illa 
d'Alcatraz, es trobarà dins de la presó, on 
té inclosa una visita autoguiada amb 
uriculars que explicaran la història i nom-
broses anècdotes esdevingudes a "La 
Roca". Retorn al port en ferri des d'on 
tornarem a l'hotel en el famós tramvia es 
San Francisco. Allotjament.

24 D’AGOST: SAN FRANCISCO - VALL DE NAPA 
- SAUSALITO
Eixida cap a la Vall de Napa. Visita d'un 
celler amb tast inclòs a la vall de Napa. 
Temps lliure per dinar. De tornada a San 
Francisco parada a Sausalito i temps lliure 
per passejar per aquesta colònia 
d'artistes i visitar les seues galeries 
d'arts, botigues, cafès. Allotjament.

25 D’AGOST: SAN FRANCISCO - CARMEL - 17 
MILE DRIVE - MONTEREY
Eixida per carretera cap a Carmel. Una 
vegada a Carmel, passejarem pel seu 
centre històric i veurem les seues exclusi-
ves boutiques i galeries d'art. A continua-
ció, recorrerem la millor part de 17-Mile 

Drive, un preciós tram de carretera ple de 
mansions, atraccions i camps de golf.  La 
nostra següent parada serà Monterey, on 
visitarem el famós Cannery Row, el nou 
passeig marítim construït sobre antigues 
envasadores de sardines. Arribada i allot-
jament.

26 D’AGOST: MONTEREY - SAN LUIS OBISPO - 
SANTA BÀRBARA - LOS ANGELES
Eixida cap a San Luis Obispo i Santa Bàrba-
ra. Continuació a Los Àngeles, arribada i 
visita de la ciutat. Passant pels carrers 
comercials de Beverly Hills, Hollywood, 
Sunset Boulevard i zones residencials. 
Retorn a l'hotel.

27 D’AGOST: LOS ANGELES - ZURIC
A l'hora prevista, trasllat a Little Tòquio, 
on podran fer una volta i gaudir d'aquest 
peculiar barri. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport per prendre el vol a Zuric. Men-
jars i nit a bord.

28 D’AGOST: ZURIC - VALÈNCIA
Arribada a Zuric i connexió amb vol desti-
nació final València. 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.
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   de València.
 · Hotels ***/**** cèntrics.
 · Mitja pensió (dinars en restaurants).
 · Assegurança de viatge.

Astúries amb “botas y cuchara”
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12 D’AGOST: VALÈNCIA - BOCA DE HUÉRGANO
Eixida des de València. Dinar lliure en ruta. 
Arribada a Boca de Huérganos. Allotjament. 
Sopar inclòs.

13 D’AGOST: BOCA DE HUÉRGANO - CANGAS DE 
ONÍS
Entrem a Astúries per l'afamada Ruta del 
Cares, una de les rutes de senderisme més 
conegudes. Dinar inclòs. Visita a una format-
geria de la zona. Sopar lliure. Allotjament a 
Cangas de Onís.

14 D’AGOST: CANGAS DE ONÍS
Pujarem als Llacs de Covadonga, en ple Parc 
Nacional dels Pics d'Europa, on realitzarem 
una ruta de senderisme. Dinar inclòs. Per la 
vesprada visitarem Covadonga i farem una 
volta per Cangas d'Onís. Sopar lliure.

15 D’AGOST: CANGAS DE ONÍS - OVIEDO
Eixida al Parc Natural de Xarxes on gaudirem 

de la Ruta de la Cascada del Tabayon del 
Mongayu, declarada monument natural. A la 
vesprada visitarem algun dels bonics pobles 
de la zona, plens de hórreos i amb un autèn-
tic gust de la més profunda Astúries rural. 
Sopar lliure. Allotjament a Oviedo.

16 D’AGOST: OVIEDO
Visita als monuments preromànics asturians: 
Santa Maria del Naranco i San Miguel de Lillo. 
Visita a la Catedral d'Oviedo. Dinar inclòs i 
vesprada lliure per Oviedo. Sopar lliure.

17 D’AGOST: OVIEDO - GIJÓN
Trasllat a Gijón per visitar la Platja de San 
Lorenzo i el centre históric. Després del dinar 
(inclòs) vesprada lliure. Tornada a Oviedo i 
sopar lliure.

18 D’AGOST: OVIEDO
Farem la Ruta de las Xanas, i també una 
miqueta de la Senda de l'Ós. Vesprada i sopar 
lliure a Oviedo.

19 D’AGOST: OVIEDO - LLANES - MIRANDA DE 
EBRO
Gaudirem dels paisatges costaners 
asturians en una ruta que ens durà de Celo-
rio a Llanes. A la tarda visitarem breument 
Llanes.

20 D’AGOST: MIRANDA DE EBRO - VALÈNCIA
Després de desdejunar eixirem cap a Valèn-
cia.
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Supl. hab. indiv. 190 €

ITINERARI

Eixida a les 15:30 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.

16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



12 D’AGOST: VALÈNCIA - BOCA DE HUÉRGANO
Eixida des de València. Dinar lliure en ruta. 
Arribada a Boca de Huérganos. Allotjament. 
Sopar inclòs.

13 D’AGOST: BOCA DE HUÉRGANO - CANGAS DE 
ONÍS
Entrem a Astúries per l'afamada Ruta del 
Cares, una de les rutes de senderisme més 
conegudes. Dinar inclòs. Visita a una format-
geria de la zona. Sopar lliure. Allotjament a 
Cangas de Onís.

14 D’AGOST: CANGAS DE ONÍS
Pujarem als Llacs de Covadonga, en ple Parc 
Nacional dels Pics d'Europa, on realitzarem 
una ruta de senderisme. Dinar inclòs. Per la 
vesprada visitarem Covadonga i farem una 
volta per Cangas d'Onís. Sopar lliure.

15 D’AGOST: CANGAS DE ONÍS - OVIEDO
Eixida al Parc Natural de Xarxes on gaudirem 

de la Ruta de la Cascada del Tabayon del 
Mongayu, declarada monument natural. A la 
vesprada visitarem algun dels bonics pobles 
de la zona, plens de hórreos i amb un autèn-
tic gust de la més profunda Astúries rural. 
Sopar lliure. Allotjament a Oviedo.

16 D’AGOST: OVIEDO
Visita als monuments preromànics asturians: 
Santa Maria del Naranco i San Miguel de Lillo. 
Visita a la Catedral d'Oviedo. Dinar inclòs i 
vesprada lliure per Oviedo. Sopar lliure.

17 D’AGOST: OVIEDO - GIJÓN
Trasllat a Gijón per visitar la Platja de San 
Lorenzo i el centre históric. Després del dinar 
(inclòs) vesprada lliure. Tornada a Oviedo i 
sopar lliure.

18 D’AGOST: OVIEDO
Farem la Ruta de las Xanas, i també una 
miqueta de la Senda de l'Ós. Vesprada i sopar 
lliure a Oviedo.

19 D’AGOST: OVIEDO - LLANES - MIRANDA DE 
EBRO
Gaudirem dels paisatges costaners 
asturians en una ruta que ens durà de Celo-
rio a Llanes. A la tarda visitarem breument 
Llanes.

20 D’AGOST: MIRANDA DE EBRO - VALÈNCIA
Després de desdejunar eixirem cap a Valèn-
cia.
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16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



ENS ACOMPANYARÀ: Rosa Sánchez.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vols de línia regular amb Swiss       
   des de València  (via Zurich).
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Ferry a Alcatraz.
 · Hotels ****.
 · Règim d’allotjament i 3 desdejunis.
 · Guia local per a tot el viatge.
 · Entrades.
 · Assegurança de viatge.

EEUU, a la conquesta de l’Oest americà
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14 D’AGOST: VALÈNCIA - ZURIC -
LOS ANGELES
Vol a Los Angeles. Trasllat a l'hotel i allotja-
ment.

15 D’AGOST: LOS ANGELES - SAN DIEGO - 
MISSIÓ DE SANT DIEGO D’ALCALA - MISSIÓ 
DE SANT JOAN CAPISTANO
Eixida cap a San Diego, coneguda com 
"La ciutat jardí al costat del mar", per 
visitar la Missió de Sant Diego d'Alcala, la 
primera missió franciscana establerta a la 
regió espanyola de l'Alta Califòrnia a Nova 
Espanya. Va ser fundada el 1769 pel frare 
Juníper Serra a la zona habitada per ame-
rindis Kumeyaay. La missió i els territoris 
del costat van rebre el nom de l'espanyol 
Sant Didacus més conegut pel seu nom 
castellanitzat de San Diego. Visita també 
de la Missió de Sant Joan Capistrano (visita 
amb audioguies), erigida pel Pare presi-
dent de les missions d'Alta Califòrnia, fra 

Juníper Serra, l'any 1776. Conté l'edifici 
més antic en ús de Califòrnia i és proba-
blement la més reconeguda de les 
missions californianes. Allotjament.

16 D’AGOST: SAN DIEGO - PHOENIX - CASTLE 
DOME MINES
Desdejuni a l'hotel. Eixida a través del 
desert de Califòrnia i Arizona fins arribar a 
Phoenix. Farem una parada per visitar el 
poble fantasma Castle Dome Mines de 
Yuma. Allotjament.

17 D’AGOST: PHOENIX - SEDONA - GRAND 
CANYON
Desdejuni a l'hotel. Seguirem ruta cap al 
Parc Nacional Grand Canyon, parant a la 
pintoresca ciutat de Sedona. Arribada i 
allotjament.

18 D’AGOST: GRAND CANYON - RUTA 66 - 
PRESA HOOVER - MONUMENT VALLEY - 
KANAB
Al matí visita del Gran Canó. Tot el que 
veurem és un veritable paradís per als 
amants de la natura i la fotografia. 
Després de visitar diversos llocs d'interès 
continuarem camí passant novament per 
la Ruta 66 i parant a la Presa Hoover. Conti-
nuació a Monument Valley, visita i conti-

nuació a Kanab. Allotjament.

19 D’AGOST: KANAB - PARC NACIONAL BRYCE 
CANYON - PARC NACIONAL ZYON - LAS VEGAS
Eixida per visitar el Parc Nacional Bryce 
Canyon amb les seues espectaculars 
formes i colors que ens deixaran bocaba-
dats. Continuarem al Parc Nacional Zyon, 
famòs pels seus paisatges únics. Conti-
nuació fins a Las Vegas. Arribada i allotja-
ment.

20 D’AGOST: LAS VEGAS
Temps lliure fins l'hora acordada per 
començar la visita nocturna de la Ciutat 
de Las Vegas; la primera parada serà al 
icònic cartell "Welcome to Fabulous Las 
Vegas", des d'ací començarem el recorre-
gut pel Strip, el més famòs carrer de la 
ciutat; veurem les fonts del Bellagio, els 
pirates de Treasure Island, l'erupció del 
volcà del Mirage, etc. Continuarem a 
l'històric downtown per veure el mundial-
ment famós “show” de Llums i So del 
Carrer Fremont. Retorn a l'hotel i allotja-
ment.

21 D’AGOST: LAS VEGAS - PARC NACIONAL DE 
YOSEMITE
Eixida cap al Parc Nacional de Yosemite. 
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Concentració a les 7:30 h del matí al hall de l’aeroport de Manises.

3990 €
+ 375 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 1200 €
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16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

Hui farem un trajecte passant pels paisat-
ges espectaculars de la Vall de la Mort. 
Arribada a Yosemite i allotjament.

22 D’AGOST: YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Desdejuni a l'hotel. Exida per la visita del 
Parc Nacional. Yosemite sorprèn pel seu 
frescor alpí, els seus paisatges de grans 
pins i les seues catarates. Descobrirem 
els increïbles penya-segats, els diferents 
colors de les seues roques, Half Dome, la 
Vall de Yosemite, les Catarates Bridalveil i 
Yosemite. Finalitzada la visita, eixida cap 
a San Francisco. Arribada i allotjament.

23 D’AGOST: SAN FRANCISCO - MISSIÓ DE 
SANT FRANCESC D’ASSÍS
Visita a la ciutat incloent els llocs d'interès 
i barris: Downtown, Chinatown, Civic 
Center, Catedral de St Mary, Twin Peaks, 
Parc i Pont de Golden Gate, Alamo 
Square, per concloure en el Fisherman 's 
Wharf. També visitarem la Missió de Sant 
Francesc d'Assís, coneguda també com 
Missió Dolors. Va ser erigida pels frares 
franciscans Francesc Palou i Pere 
Cambón en 1776, sota l'administració del 
Pare president de les missions d'Alta 
Califòrnia, fra Juníper Serra. A la tarda 
coneixerem la història de la presó més 

coneguda del planeta: Alcatraz. Eixida en 
ferri des del moll 33 del Fisherman 's 
Wharf. Després d'una breu travessia en la 
qual gaudir d'unes inigualables vistes tant 
de la ciutat com de la pròpia illa 
d'Alcatraz, es trobarà dins de la presó, on 
té inclosa una visita autoguiada amb 
uriculars que explicaran la història i nom-
broses anècdotes esdevingudes a "La 
Roca". Retorn al port en ferri des d'on 
tornarem a l'hotel en el famós tramvia es 
San Francisco. Allotjament.

24 D’AGOST: SAN FRANCISCO - VALL DE NAPA 
- SAUSALITO
Eixida cap a la Vall de Napa. Visita d'un 
celler amb tast inclòs a la vall de Napa. 
Temps lliure per dinar. De tornada a San 
Francisco parada a Sausalito i temps lliure 
per passejar per aquesta colònia 
d'artistes i visitar les seues galeries 
d'arts, botigues, cafès. Allotjament.

25 D’AGOST: SAN FRANCISCO - CARMEL - 17 
MILE DRIVE - MONTEREY
Eixida per carretera cap a Carmel. Una 
vegada a Carmel, passejarem pel seu 
centre històric i veurem les seues exclusi-
ves boutiques i galeries d'art. A continua-
ció, recorrerem la millor part de 17-Mile 

Drive, un preciós tram de carretera ple de 
mansions, atraccions i camps de golf.  La 
nostra següent parada serà Monterey, on 
visitarem el famós Cannery Row, el nou 
passeig marítim construït sobre antigues 
envasadores de sardines. Arribada i allot-
jament.

26 D’AGOST: MONTEREY - SAN LUIS OBISPO - 
SANTA BÀRBARA - LOS ANGELES
Eixida cap a San Luis Obispo i Santa Bàrba-
ra. Continuació a Los Àngeles, arribada i 
visita de la ciutat. Passant pels carrers 
comercials de Beverly Hills, Hollywood, 
Sunset Boulevard i zones residencials. 
Retorn a l'hotel.

27 D’AGOST: LOS ANGELES - ZURIC
A l'hora prevista, trasllat a Little Tòquio, 
on podran fer una volta i gaudir d'aquest 
peculiar barri. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport per prendre el vol a Zuric. Men-
jars i nit a bord.

28 D’AGOST: ZURIC - VALÈNCIA
Arribada a Zuric i connexió amb vol desti-
nació final València. 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.
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14 D’AGOST: VALÈNCIA - ZURIC -
LOS ANGELES
Vol a Los Angeles. Trasllat a l'hotel i allotja-
ment.

15 D’AGOST: LOS ANGELES - SAN DIEGO - 
MISSIÓ DE SANT DIEGO D’ALCALA - MISSIÓ 
DE SANT JOAN CAPISTANO
Eixida cap a San Diego, coneguda com 
"La ciutat jardí al costat del mar", per 
visitar la Missió de Sant Diego d'Alcala, la 
primera missió franciscana establerta a la 
regió espanyola de l'Alta Califòrnia a Nova 
Espanya. Va ser fundada el 1769 pel frare 
Juníper Serra a la zona habitada per ame-
rindis Kumeyaay. La missió i els territoris 
del costat van rebre el nom de l'espanyol 
Sant Didacus més conegut pel seu nom 
castellanitzat de San Diego. Visita també 
de la Missió de Sant Joan Capistrano (visita 
amb audioguies), erigida pel Pare presi-
dent de les missions d'Alta Califòrnia, fra 

Juníper Serra, l'any 1776. Conté l'edifici 
més antic en ús de Califòrnia i és proba-
blement la més reconeguda de les 
missions californianes. Allotjament.

16 D’AGOST: SAN DIEGO - PHOENIX - CASTLE 
DOME MINES
Desdejuni a l'hotel. Eixida a través del 
desert de Califòrnia i Arizona fins arribar a 
Phoenix. Farem una parada per visitar el 
poble fantasma Castle Dome Mines de 
Yuma. Allotjament.

17 D’AGOST: PHOENIX - SEDONA - GRAND 
CANYON
Desdejuni a l'hotel. Seguirem ruta cap al 
Parc Nacional Grand Canyon, parant a la 
pintoresca ciutat de Sedona. Arribada i 
allotjament.

18 D’AGOST: GRAND CANYON - RUTA 66 - 
PRESA HOOVER - MONUMENT VALLEY - 
KANAB
Al matí visita del Gran Canó. Tot el que 
veurem és un veritable paradís per als 
amants de la natura i la fotografia. 
Després de visitar diversos llocs d'interès 
continuarem camí passant novament per 
la Ruta 66 i parant a la Presa Hoover. Conti-
nuació a Monument Valley, visita i conti-

nuació a Kanab. Allotjament.

19 D’AGOST: KANAB - PARC NACIONAL BRYCE 
CANYON - PARC NACIONAL ZYON - LAS VEGAS
Eixida per visitar el Parc Nacional Bryce 
Canyon amb les seues espectaculars 
formes i colors que ens deixaran bocaba-
dats. Continuarem al Parc Nacional Zyon, 
famòs pels seus paisatges únics. Conti-
nuació fins a Las Vegas. Arribada i allotja-
ment.

20 D’AGOST: LAS VEGAS
Temps lliure fins l'hora acordada per 
començar la visita nocturna de la Ciutat 
de Las Vegas; la primera parada serà al 
icònic cartell "Welcome to Fabulous Las 
Vegas", des d'ací començarem el recorre-
gut pel Strip, el més famòs carrer de la 
ciutat; veurem les fonts del Bellagio, els 
pirates de Treasure Island, l'erupció del 
volcà del Mirage, etc. Continuarem a 
l'històric downtown per veure el mundial-
ment famós “show” de Llums i So del 
Carrer Fremont. Retorn a l'hotel i allotja-
ment.

21 D’AGOST: LAS VEGAS - PARC NACIONAL DE 
YOSEMITE
Eixida cap al Parc Nacional de Yosemite. 
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16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

Hui farem un trajecte passant pels paisat-
ges espectaculars de la Vall de la Mort. 
Arribada a Yosemite i allotjament.

22 D’AGOST: YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Desdejuni a l'hotel. Exida per la visita del 
Parc Nacional. Yosemite sorprèn pel seu 
frescor alpí, els seus paisatges de grans 
pins i les seues catarates. Descobrirem 
els increïbles penya-segats, els diferents 
colors de les seues roques, Half Dome, la 
Vall de Yosemite, les Catarates Bridalveil i 
Yosemite. Finalitzada la visita, eixida cap 
a San Francisco. Arribada i allotjament.

23 D’AGOST: SAN FRANCISCO - MISSIÓ DE 
SANT FRANCESC D’ASSÍS
Visita a la ciutat incloent els llocs d'interès 
i barris: Downtown, Chinatown, Civic 
Center, Catedral de St Mary, Twin Peaks, 
Parc i Pont de Golden Gate, Alamo 
Square, per concloure en el Fisherman 's 
Wharf. També visitarem la Missió de Sant 
Francesc d'Assís, coneguda també com 
Missió Dolors. Va ser erigida pels frares 
franciscans Francesc Palou i Pere 
Cambón en 1776, sota l'administració del 
Pare president de les missions d'Alta 
Califòrnia, fra Juníper Serra. A la tarda 
coneixerem la història de la presó més 

coneguda del planeta: Alcatraz. Eixida en 
ferri des del moll 33 del Fisherman 's 
Wharf. Després d'una breu travessia en la 
qual gaudir d'unes inigualables vistes tant 
de la ciutat com de la pròpia illa 
d'Alcatraz, es trobarà dins de la presó, on 
té inclosa una visita autoguiada amb 
uriculars que explicaran la història i nom-
broses anècdotes esdevingudes a "La 
Roca". Retorn al port en ferri des d'on 
tornarem a l'hotel en el famós tramvia es 
San Francisco. Allotjament.

24 D’AGOST: SAN FRANCISCO - VALL DE NAPA 
- SAUSALITO
Eixida cap a la Vall de Napa. Visita d'un 
celler amb tast inclòs a la vall de Napa. 
Temps lliure per dinar. De tornada a San 
Francisco parada a Sausalito i temps lliure 
per passejar per aquesta colònia 
d'artistes i visitar les seues galeries 
d'arts, botigues, cafès. Allotjament.

25 D’AGOST: SAN FRANCISCO - CARMEL - 17 
MILE DRIVE - MONTEREY
Eixida per carretera cap a Carmel. Una 
vegada a Carmel, passejarem pel seu 
centre històric i veurem les seues exclusi-
ves boutiques i galeries d'art. A continua-
ció, recorrerem la millor part de 17-Mile 

Drive, un preciós tram de carretera ple de 
mansions, atraccions i camps de golf.  La 
nostra següent parada serà Monterey, on 
visitarem el famós Cannery Row, el nou 
passeig marítim construït sobre antigues 
envasadores de sardines. Arribada i allot-
jament.

26 D’AGOST: MONTEREY - SAN LUIS OBISPO - 
SANTA BÀRBARA - LOS ANGELES
Eixida cap a San Luis Obispo i Santa Bàrba-
ra. Continuació a Los Àngeles, arribada i 
visita de la ciutat. Passant pels carrers 
comercials de Beverly Hills, Hollywood, 
Sunset Boulevard i zones residencials. 
Retorn a l'hotel.

27 D’AGOST: LOS ANGELES - ZURIC
A l'hora prevista, trasllat a Little Tòquio, 
on podran fer una volta i gaudir d'aquest 
peculiar barri. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport per prendre el vol a Zuric. Men-
jars i nit a bord.

28 D’AGOST: ZURIC - VALÈNCIA
Arribada a Zuric i connexió amb vol desti-
nació final València. 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



14 D’AGOST: VALÈNCIA - ZURIC -
LOS ANGELES
Vol a Los Angeles. Trasllat a l'hotel i allotja-
ment.

15 D’AGOST: LOS ANGELES - SAN DIEGO - 
MISSIÓ DE SANT DIEGO D’ALCALA - MISSIÓ 
DE SANT JOAN CAPISTANO
Eixida cap a San Diego, coneguda com 
"La ciutat jardí al costat del mar", per 
visitar la Missió de Sant Diego d'Alcala, la 
primera missió franciscana establerta a la 
regió espanyola de l'Alta Califòrnia a Nova 
Espanya. Va ser fundada el 1769 pel frare 
Juníper Serra a la zona habitada per ame-
rindis Kumeyaay. La missió i els territoris 
del costat van rebre el nom de l'espanyol 
Sant Didacus més conegut pel seu nom 
castellanitzat de San Diego. Visita també 
de la Missió de Sant Joan Capistrano (visita 
amb audioguies), erigida pel Pare presi-
dent de les missions d'Alta Califòrnia, fra 

Juníper Serra, l'any 1776. Conté l'edifici 
més antic en ús de Califòrnia i és proba-
blement la més reconeguda de les 
missions californianes. Allotjament.

16 D’AGOST: SAN DIEGO - PHOENIX - CASTLE 
DOME MINES
Desdejuni a l'hotel. Eixida a través del 
desert de Califòrnia i Arizona fins arribar a 
Phoenix. Farem una parada per visitar el 
poble fantasma Castle Dome Mines de 
Yuma. Allotjament.

17 D’AGOST: PHOENIX - SEDONA - GRAND 
CANYON
Desdejuni a l'hotel. Seguirem ruta cap al 
Parc Nacional Grand Canyon, parant a la 
pintoresca ciutat de Sedona. Arribada i 
allotjament.

18 D’AGOST: GRAND CANYON - RUTA 66 - 
PRESA HOOVER - MONUMENT VALLEY - 
KANAB
Al matí visita del Gran Canó. Tot el que 
veurem és un veritable paradís per als 
amants de la natura i la fotografia. 
Després de visitar diversos llocs d'interès 
continuarem camí passant novament per 
la Ruta 66 i parant a la Presa Hoover. Conti-
nuació a Monument Valley, visita i conti-

nuació a Kanab. Allotjament.

19 D’AGOST: KANAB - PARC NACIONAL BRYCE 
CANYON - PARC NACIONAL ZYON - LAS VEGAS
Eixida per visitar el Parc Nacional Bryce 
Canyon amb les seues espectaculars 
formes i colors que ens deixaran bocaba-
dats. Continuarem al Parc Nacional Zyon, 
famòs pels seus paisatges únics. Conti-
nuació fins a Las Vegas. Arribada i allotja-
ment.

20 D’AGOST: LAS VEGAS
Temps lliure fins l'hora acordada per 
començar la visita nocturna de la Ciutat 
de Las Vegas; la primera parada serà al 
icònic cartell "Welcome to Fabulous Las 
Vegas", des d'ací començarem el recorre-
gut pel Strip, el més famòs carrer de la 
ciutat; veurem les fonts del Bellagio, els 
pirates de Treasure Island, l'erupció del 
volcà del Mirage, etc. Continuarem a 
l'històric downtown per veure el mundial-
ment famós “show” de Llums i So del 
Carrer Fremont. Retorn a l'hotel i allotja-
ment.

21 D’AGOST: LAS VEGAS - PARC NACIONAL DE 
YOSEMITE
Eixida cap al Parc Nacional de Yosemite. 

16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

Hui farem un trajecte passant pels paisat-
ges espectaculars de la Vall de la Mort. 
Arribada a Yosemite i allotjament.

22 D’AGOST: YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Desdejuni a l'hotel. Exida per la visita del 
Parc Nacional. Yosemite sorprèn pel seu 
frescor alpí, els seus paisatges de grans 
pins i les seues catarates. Descobrirem 
els increïbles penya-segats, els diferents 
colors de les seues roques, Half Dome, la 
Vall de Yosemite, les Catarates Bridalveil i 
Yosemite. Finalitzada la visita, eixida cap 
a San Francisco. Arribada i allotjament.

23 D’AGOST: SAN FRANCISCO - MISSIÓ DE 
SANT FRANCESC D’ASSÍS
Visita a la ciutat incloent els llocs d'interès 
i barris: Downtown, Chinatown, Civic 
Center, Catedral de St Mary, Twin Peaks, 
Parc i Pont de Golden Gate, Alamo 
Square, per concloure en el Fisherman 's 
Wharf. També visitarem la Missió de Sant 
Francesc d'Assís, coneguda també com 
Missió Dolors. Va ser erigida pels frares 
franciscans Francesc Palou i Pere 
Cambón en 1776, sota l'administració del 
Pare president de les missions d'Alta 
Califòrnia, fra Juníper Serra. A la tarda 
coneixerem la història de la presó més 

coneguda del planeta: Alcatraz. Eixida en 
ferri des del moll 33 del Fisherman 's 
Wharf. Després d'una breu travessia en la 
qual gaudir d'unes inigualables vistes tant 
de la ciutat com de la pròpia illa 
d'Alcatraz, es trobarà dins de la presó, on 
té inclosa una visita autoguiada amb 
uriculars que explicaran la història i nom-
broses anècdotes esdevingudes a "La 
Roca". Retorn al port en ferri des d'on 
tornarem a l'hotel en el famós tramvia es 
San Francisco. Allotjament.

24 D’AGOST: SAN FRANCISCO - VALL DE NAPA 
- SAUSALITO
Eixida cap a la Vall de Napa. Visita d'un 
celler amb tast inclòs a la vall de Napa. 
Temps lliure per dinar. De tornada a San 
Francisco parada a Sausalito i temps lliure 
per passejar per aquesta colònia 
d'artistes i visitar les seues galeries 
d'arts, botigues, cafès. Allotjament.

25 D’AGOST: SAN FRANCISCO - CARMEL - 17 
MILE DRIVE - MONTEREY
Eixida per carretera cap a Carmel. Una 
vegada a Carmel, passejarem pel seu 
centre històric i veurem les seues exclusi-
ves boutiques i galeries d'art. A continua-
ció, recorrerem la millor part de 17-Mile 

26

Drive, un preciós tram de carretera ple de 
mansions, atraccions i camps de golf.  La 
nostra següent parada serà Monterey, on 
visitarem el famós Cannery Row, el nou 
passeig marítim construït sobre antigues 
envasadores de sardines. Arribada i allot-
jament.

26 D’AGOST: MONTEREY - SAN LUIS OBISPO - 
SANTA BÀRBARA - LOS ANGELES
Eixida cap a San Luis Obispo i Santa Bàrba-
ra. Continuació a Los Àngeles, arribada i 
visita de la ciutat. Passant pels carrers 
comercials de Beverly Hills, Hollywood, 
Sunset Boulevard i zones residencials. 
Retorn a l'hotel.

27 D’AGOST: LOS ANGELES - ZURIC
A l'hora prevista, trasllat a Little Tòquio, 
on podran fer una volta i gaudir d'aquest 
peculiar barri. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport per prendre el vol a Zuric. Men-
jars i nit a bord.

28 D’AGOST: ZURIC - VALÈNCIA
Arribada a Zuric i connexió amb vol desti-
nació final València. 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



14 D’AGOST: VALÈNCIA - ZURIC -
LOS ANGELES
Vol a Los Angeles. Trasllat a l'hotel i allotja-
ment.

15 D’AGOST: LOS ANGELES - SAN DIEGO - 
MISSIÓ DE SANT DIEGO D’ALCALA - MISSIÓ 
DE SANT JOAN CAPISTANO
Eixida cap a San Diego, coneguda com 
"La ciutat jardí al costat del mar", per 
visitar la Missió de Sant Diego d'Alcala, la 
primera missió franciscana establerta a la 
regió espanyola de l'Alta Califòrnia a Nova 
Espanya. Va ser fundada el 1769 pel frare 
Juníper Serra a la zona habitada per ame-
rindis Kumeyaay. La missió i els territoris 
del costat van rebre el nom de l'espanyol 
Sant Didacus més conegut pel seu nom 
castellanitzat de San Diego. Visita també 
de la Missió de Sant Joan Capistrano (visita 
amb audioguies), erigida pel Pare presi-
dent de les missions d'Alta Califòrnia, fra 

Juníper Serra, l'any 1776. Conté l'edifici 
més antic en ús de Califòrnia i és proba-
blement la més reconeguda de les 
missions californianes. Allotjament.

16 D’AGOST: SAN DIEGO - PHOENIX - CASTLE 
DOME MINES
Desdejuni a l'hotel. Eixida a través del 
desert de Califòrnia i Arizona fins arribar a 
Phoenix. Farem una parada per visitar el 
poble fantasma Castle Dome Mines de 
Yuma. Allotjament.

17 D’AGOST: PHOENIX - SEDONA - GRAND 
CANYON
Desdejuni a l'hotel. Seguirem ruta cap al 
Parc Nacional Grand Canyon, parant a la 
pintoresca ciutat de Sedona. Arribada i 
allotjament.

18 D’AGOST: GRAND CANYON - RUTA 66 - 
PRESA HOOVER - MONUMENT VALLEY - 
KANAB
Al matí visita del Gran Canó. Tot el que 
veurem és un veritable paradís per als 
amants de la natura i la fotografia. 
Després de visitar diversos llocs d'interès 
continuarem camí passant novament per 
la Ruta 66 i parant a la Presa Hoover. Conti-
nuació a Monument Valley, visita i conti-

nuació a Kanab. Allotjament.

19 D’AGOST: KANAB - PARC NACIONAL BRYCE 
CANYON - PARC NACIONAL ZYON - LAS VEGAS
Eixida per visitar el Parc Nacional Bryce 
Canyon amb les seues espectaculars 
formes i colors que ens deixaran bocaba-
dats. Continuarem al Parc Nacional Zyon, 
famòs pels seus paisatges únics. Conti-
nuació fins a Las Vegas. Arribada i allotja-
ment.

20 D’AGOST: LAS VEGAS
Temps lliure fins l'hora acordada per 
començar la visita nocturna de la Ciutat 
de Las Vegas; la primera parada serà al 
icònic cartell "Welcome to Fabulous Las 
Vegas", des d'ací començarem el recorre-
gut pel Strip, el més famòs carrer de la 
ciutat; veurem les fonts del Bellagio, els 
pirates de Treasure Island, l'erupció del 
volcà del Mirage, etc. Continuarem a 
l'històric downtown per veure el mundial-
ment famós “show” de Llums i So del 
Carrer Fremont. Retorn a l'hotel i allotja-
ment.

21 D’AGOST: LAS VEGAS - PARC NACIONAL DE 
YOSEMITE
Eixida cap al Parc Nacional de Yosemite. 

16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 
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)Hui farem un trajecte passant pels paisat-

ges espectaculars de la Vall de la Mort. 
Arribada a Yosemite i allotjament.

22 D’AGOST: YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Desdejuni a l'hotel. Exida per la visita del 
Parc Nacional. Yosemite sorprèn pel seu 
frescor alpí, els seus paisatges de grans 
pins i les seues catarates. Descobrirem 
els increïbles penya-segats, els diferents 
colors de les seues roques, Half Dome, la 
Vall de Yosemite, les Catarates Bridalveil i 
Yosemite. Finalitzada la visita, eixida cap 
a San Francisco. Arribada i allotjament.

23 D’AGOST: SAN FRANCISCO - MISSIÓ DE 
SANT FRANCESC D’ASSÍS
Visita a la ciutat incloent els llocs d'interès 
i barris: Downtown, Chinatown, Civic 
Center, Catedral de St Mary, Twin Peaks, 
Parc i Pont de Golden Gate, Alamo 
Square, per concloure en el Fisherman 's 
Wharf. També visitarem la Missió de Sant 
Francesc d'Assís, coneguda també com 
Missió Dolors. Va ser erigida pels frares 
franciscans Francesc Palou i Pere 
Cambón en 1776, sota l'administració del 
Pare president de les missions d'Alta 
Califòrnia, fra Juníper Serra. A la tarda 
coneixerem la història de la presó més 

coneguda del planeta: Alcatraz. Eixida en 
ferri des del moll 33 del Fisherman 's 
Wharf. Després d'una breu travessia en la 
qual gaudir d'unes inigualables vistes tant 
de la ciutat com de la pròpia illa 
d'Alcatraz, es trobarà dins de la presó, on 
té inclosa una visita autoguiada amb 
uriculars que explicaran la història i nom-
broses anècdotes esdevingudes a "La 
Roca". Retorn al port en ferri des d'on 
tornarem a l'hotel en el famós tramvia es 
San Francisco. Allotjament.

24 D’AGOST: SAN FRANCISCO - VALL DE NAPA 
- SAUSALITO
Eixida cap a la Vall de Napa. Visita d'un 
celler amb tast inclòs a la vall de Napa. 
Temps lliure per dinar. De tornada a San 
Francisco parada a Sausalito i temps lliure 
per passejar per aquesta colònia 
d'artistes i visitar les seues galeries 
d'arts, botigues, cafès. Allotjament.

25 D’AGOST: SAN FRANCISCO - CARMEL - 17 
MILE DRIVE - MONTEREY
Eixida per carretera cap a Carmel. Una 
vegada a Carmel, passejarem pel seu 
centre històric i veurem les seues exclusi-
ves boutiques i galeries d'art. A continua-
ció, recorrerem la millor part de 17-Mile 

Drive, un preciós tram de carretera ple de 
mansions, atraccions i camps de golf.  La 
nostra següent parada serà Monterey, on 
visitarem el famós Cannery Row, el nou 
passeig marítim construït sobre antigues 
envasadores de sardines. Arribada i allot-
jament.

26 D’AGOST: MONTEREY - SAN LUIS OBISPO - 
SANTA BÀRBARA - LOS ANGELES
Eixida cap a San Luis Obispo i Santa Bàrba-
ra. Continuació a Los Àngeles, arribada i 
visita de la ciutat. Passant pels carrers 
comercials de Beverly Hills, Hollywood, 
Sunset Boulevard i zones residencials. 
Retorn a l'hotel.

27 D’AGOST: LOS ANGELES - ZURIC
A l'hora prevista, trasllat a Little Tòquio, 
on podran fer una volta i gaudir d'aquest 
peculiar barri. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport per prendre el vol a Zuric. Men-
jars i nit a bord.

28 D’AGOST: ZURIC - VALÈNCIA
Arribada a Zuric i connexió amb vol desti-
nació final València. 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.

LOS ANGELES

PARC NACIONAL DE YOSEMITE



14 D’AGOST: VALÈNCIA - ZURIC -
LOS ANGELES
Vol a Los Angeles. Trasllat a l'hotel i allotja-
ment.

15 D’AGOST: LOS ANGELES - SAN DIEGO - 
MISSIÓ DE SANT DIEGO D’ALCALA - MISSIÓ 
DE SANT JOAN CAPISTANO
Eixida cap a San Diego, coneguda com 
"La ciutat jardí al costat del mar", per 
visitar la Missió de Sant Diego d'Alcala, la 
primera missió franciscana establerta a la 
regió espanyola de l'Alta Califòrnia a Nova 
Espanya. Va ser fundada el 1769 pel frare 
Juníper Serra a la zona habitada per ame-
rindis Kumeyaay. La missió i els territoris 
del costat van rebre el nom de l'espanyol 
Sant Didacus més conegut pel seu nom 
castellanitzat de San Diego. Visita també 
de la Missió de Sant Joan Capistrano (visita 
amb audioguies), erigida pel Pare presi-
dent de les missions d'Alta Califòrnia, fra 

Juníper Serra, l'any 1776. Conté l'edifici 
més antic en ús de Califòrnia i és proba-
blement la més reconeguda de les 
missions californianes. Allotjament.

16 D’AGOST: SAN DIEGO - PHOENIX - CASTLE 
DOME MINES
Desdejuni a l'hotel. Eixida a través del 
desert de Califòrnia i Arizona fins arribar a 
Phoenix. Farem una parada per visitar el 
poble fantasma Castle Dome Mines de 
Yuma. Allotjament.

17 D’AGOST: PHOENIX - SEDONA - GRAND 
CANYON
Desdejuni a l'hotel. Seguirem ruta cap al 
Parc Nacional Grand Canyon, parant a la 
pintoresca ciutat de Sedona. Arribada i 
allotjament.

18 D’AGOST: GRAND CANYON - RUTA 66 - 
PRESA HOOVER - MONUMENT VALLEY - 
KANAB
Al matí visita del Gran Canó. Tot el que 
veurem és un veritable paradís per als 
amants de la natura i la fotografia. 
Després de visitar diversos llocs d'interès 
continuarem camí passant novament per 
la Ruta 66 i parant a la Presa Hoover. Conti-
nuació a Monument Valley, visita i conti-

nuació a Kanab. Allotjament.

19 D’AGOST: KANAB - PARC NACIONAL BRYCE 
CANYON - PARC NACIONAL ZYON - LAS VEGAS
Eixida per visitar el Parc Nacional Bryce 
Canyon amb les seues espectaculars 
formes i colors que ens deixaran bocaba-
dats. Continuarem al Parc Nacional Zyon, 
famòs pels seus paisatges únics. Conti-
nuació fins a Las Vegas. Arribada i allotja-
ment.

20 D’AGOST: LAS VEGAS
Temps lliure fins l'hora acordada per 
començar la visita nocturna de la Ciutat 
de Las Vegas; la primera parada serà al 
icònic cartell "Welcome to Fabulous Las 
Vegas", des d'ací començarem el recorre-
gut pel Strip, el més famòs carrer de la 
ciutat; veurem les fonts del Bellagio, els 
pirates de Treasure Island, l'erupció del 
volcà del Mirage, etc. Continuarem a 
l'històric downtown per veure el mundial-
ment famós “show” de Llums i So del 
Carrer Fremont. Retorn a l'hotel i allotja-
ment.

21 D’AGOST: LAS VEGAS - PARC NACIONAL DE 
YOSEMITE
Eixida cap al Parc Nacional de Yosemite. 

7

ENS ACOMPANYARÀ: Óscar Hernández.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vols directes València - Zurich -  
   València amb Swiss.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotels cèntrics i de qualitat a
   Estrasbourg i Colmar.
 · Allotjament i 7 desdejunis.
 · Assegurança de viatge amb cobertura  
   especial per a viatges de natura
   (amb recat amb helicòpter).

Alsàcia i Els Vosges, senderisme cultural

28

21 D’AGOST: VALÈNCIA - ZURICH - ESTRASBOURG 
Vol directe a Zurich. Visita al Castell de Haut 
Koenigsbourg. Allotjament a Estrasburg.

22 D’AGOST: FLECKENSTEIN -  WISSENBOURG
Ruta de senderisme de nivell baix/mig per una 
de les zones més interessants del massís, 
tant a nivell històric com a nivell geològic. A 
la vesprada passejada per Wissenbourg.
 
23 D’AGOST: ESTRASBURG I TARDA LLIURE
Senderisme urbà per Estrasburg, on arriba-
rem caminant fins al mateix Parlament Euro-
peu. A la vesprada temps lliure.

24 D’AGOST: FORTALESA DEL NIDECK - COLMAR
De camí cap a Colmar farem una ruta de 
senderisme de nivell baix/mig, visitant la 
fortalesa i entorn de Nideck i caminant pels 
boscos que envolten la població de Wangen-
bourg a la part nord del massís d’Els Vosges. 
Allotjament cèntric a Colmar.

25 D’AGOST: RUTA DEL VI
Ruta de senderisme de nivell baix/mig, 
pujant a les runes del castell de Sant Ulrich i 
visitant els pobles medievals de Ribeauvillé, 
Riquewihr i Hunawihr. 

26 D’AGOST: RUTA DE LES CRESTES - KAYSERSBERG
De matí ruta de senderisme de nivell baix/mig 
per la zona de cims del massís dels Vosges. 
A la vesprada, visita al centre de la ciutat de 
Kaysersberg, ciutat natal d'Albert Schweizer, 
pensador, músic, metge i filòsof, contempo-
rani i gran amic d'Albert Einstein. 

27 D’AGOST: EL PETIT BALLON - EGUISHEIM
Ruta de senderisme de nivell mitjà pujant no 
al cim més alt, però sí a la més bonica i 
estimada pels alsacians: la població 
d'Eguisheim, és considerada un dels pobles 
més bonics de la Alsacia.

28 D’AGOST: COLMAR - ZURICH - VALÈNCIA
Eixida cap a Zurich, passant pel museu 
etnogràfic d’Alsàcia. Continuació fins a 
l’aeroport per a prendre el vol directe de 
tornada a València, arribant sobre les 19:30 
h de la vesprada.
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980 €
+ 100€ (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 275 €

Concentració a les 7:40 h del matí al hall de l’aeroport de Manises.

16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

Hui farem un trajecte passant pels paisat-
ges espectaculars de la Vall de la Mort. 
Arribada a Yosemite i allotjament.

22 D’AGOST: YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Desdejuni a l'hotel. Exida per la visita del 
Parc Nacional. Yosemite sorprèn pel seu 
frescor alpí, els seus paisatges de grans 
pins i les seues catarates. Descobrirem 
els increïbles penya-segats, els diferents 
colors de les seues roques, Half Dome, la 
Vall de Yosemite, les Catarates Bridalveil i 
Yosemite. Finalitzada la visita, eixida cap 
a San Francisco. Arribada i allotjament.

23 D’AGOST: SAN FRANCISCO - MISSIÓ DE 
SANT FRANCESC D’ASSÍS
Visita a la ciutat incloent els llocs d'interès 
i barris: Downtown, Chinatown, Civic 
Center, Catedral de St Mary, Twin Peaks, 
Parc i Pont de Golden Gate, Alamo 
Square, per concloure en el Fisherman 's 
Wharf. També visitarem la Missió de Sant 
Francesc d'Assís, coneguda també com 
Missió Dolors. Va ser erigida pels frares 
franciscans Francesc Palou i Pere 
Cambón en 1776, sota l'administració del 
Pare president de les missions d'Alta 
Califòrnia, fra Juníper Serra. A la tarda 
coneixerem la història de la presó més 

coneguda del planeta: Alcatraz. Eixida en 
ferri des del moll 33 del Fisherman 's 
Wharf. Després d'una breu travessia en la 
qual gaudir d'unes inigualables vistes tant 
de la ciutat com de la pròpia illa 
d'Alcatraz, es trobarà dins de la presó, on 
té inclosa una visita autoguiada amb 
uriculars que explicaran la història i nom-
broses anècdotes esdevingudes a "La 
Roca". Retorn al port en ferri des d'on 
tornarem a l'hotel en el famós tramvia es 
San Francisco. Allotjament.

24 D’AGOST: SAN FRANCISCO - VALL DE NAPA 
- SAUSALITO
Eixida cap a la Vall de Napa. Visita d'un 
celler amb tast inclòs a la vall de Napa. 
Temps lliure per dinar. De tornada a San 
Francisco parada a Sausalito i temps lliure 
per passejar per aquesta colònia 
d'artistes i visitar les seues galeries 
d'arts, botigues, cafès. Allotjament.

25 D’AGOST: SAN FRANCISCO - CARMEL - 17 
MILE DRIVE - MONTEREY
Eixida per carretera cap a Carmel. Una 
vegada a Carmel, passejarem pel seu 
centre històric i veurem les seues exclusi-
ves boutiques i galeries d'art. A continua-
ció, recorrerem la millor part de 17-Mile 

Drive, un preciós tram de carretera ple de 
mansions, atraccions i camps de golf.  La 
nostra següent parada serà Monterey, on 
visitarem el famós Cannery Row, el nou 
passeig marítim construït sobre antigues 
envasadores de sardines. Arribada i allot-
jament.

26 D’AGOST: MONTEREY - SAN LUIS OBISPO - 
SANTA BÀRBARA - LOS ANGELES
Eixida cap a San Luis Obispo i Santa Bàrba-
ra. Continuació a Los Àngeles, arribada i 
visita de la ciutat. Passant pels carrers 
comercials de Beverly Hills, Hollywood, 
Sunset Boulevard i zones residencials. 
Retorn a l'hotel.

27 D’AGOST: LOS ANGELES - ZURIC
A l'hora prevista, trasllat a Little Tòquio, 
on podran fer una volta i gaudir d'aquest 
peculiar barri. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport per prendre el vol a Zuric. Men-
jars i nit a bord.

28 D’AGOST: ZURIC - VALÈNCIA
Arribada a Zuric i connexió amb vol desti-
nació final València. 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



14 D’AGOST: VALÈNCIA - ZURIC -
LOS ANGELES
Vol a Los Angeles. Trasllat a l'hotel i allotja-
ment.

15 D’AGOST: LOS ANGELES - SAN DIEGO - 
MISSIÓ DE SANT DIEGO D’ALCALA - MISSIÓ 
DE SANT JOAN CAPISTANO
Eixida cap a San Diego, coneguda com 
"La ciutat jardí al costat del mar", per 
visitar la Missió de Sant Diego d'Alcala, la 
primera missió franciscana establerta a la 
regió espanyola de l'Alta Califòrnia a Nova 
Espanya. Va ser fundada el 1769 pel frare 
Juníper Serra a la zona habitada per ame-
rindis Kumeyaay. La missió i els territoris 
del costat van rebre el nom de l'espanyol 
Sant Didacus més conegut pel seu nom 
castellanitzat de San Diego. Visita també 
de la Missió de Sant Joan Capistrano (visita 
amb audioguies), erigida pel Pare presi-
dent de les missions d'Alta Califòrnia, fra 

Juníper Serra, l'any 1776. Conté l'edifici 
més antic en ús de Califòrnia i és proba-
blement la més reconeguda de les 
missions californianes. Allotjament.

16 D’AGOST: SAN DIEGO - PHOENIX - CASTLE 
DOME MINES
Desdejuni a l'hotel. Eixida a través del 
desert de Califòrnia i Arizona fins arribar a 
Phoenix. Farem una parada per visitar el 
poble fantasma Castle Dome Mines de 
Yuma. Allotjament.

17 D’AGOST: PHOENIX - SEDONA - GRAND 
CANYON
Desdejuni a l'hotel. Seguirem ruta cap al 
Parc Nacional Grand Canyon, parant a la 
pintoresca ciutat de Sedona. Arribada i 
allotjament.

18 D’AGOST: GRAND CANYON - RUTA 66 - 
PRESA HOOVER - MONUMENT VALLEY - 
KANAB
Al matí visita del Gran Canó. Tot el que 
veurem és un veritable paradís per als 
amants de la natura i la fotografia. 
Després de visitar diversos llocs d'interès 
continuarem camí passant novament per 
la Ruta 66 i parant a la Presa Hoover. Conti-
nuació a Monument Valley, visita i conti-

nuació a Kanab. Allotjament.

19 D’AGOST: KANAB - PARC NACIONAL BRYCE 
CANYON - PARC NACIONAL ZYON - LAS VEGAS
Eixida per visitar el Parc Nacional Bryce 
Canyon amb les seues espectaculars 
formes i colors que ens deixaran bocaba-
dats. Continuarem al Parc Nacional Zyon, 
famòs pels seus paisatges únics. Conti-
nuació fins a Las Vegas. Arribada i allotja-
ment.

20 D’AGOST: LAS VEGAS
Temps lliure fins l'hora acordada per 
començar la visita nocturna de la Ciutat 
de Las Vegas; la primera parada serà al 
icònic cartell "Welcome to Fabulous Las 
Vegas", des d'ací començarem el recorre-
gut pel Strip, el més famòs carrer de la 
ciutat; veurem les fonts del Bellagio, els 
pirates de Treasure Island, l'erupció del 
volcà del Mirage, etc. Continuarem a 
l'històric downtown per veure el mundial-
ment famós “show” de Llums i So del 
Carrer Fremont. Retorn a l'hotel i allotja-
ment.

21 D’AGOST: LAS VEGAS - PARC NACIONAL DE 
YOSEMITE
Eixida cap al Parc Nacional de Yosemite. 

21 D’AGOST: VALÈNCIA - ZURICH - ESTRASBOURG 
Vol directe a Zurich. Visita al Castell de Haut 
Koenigsbourg. Allotjament a Estrasburg.

22 D’AGOST: FLECKENSTEIN -  WISSENBOURG
Ruta de senderisme de nivell baix/mig per una 
de les zones més interessants del massís, 
tant a nivell històric com a nivell geològic. A 
la vesprada passejada per Wissenbourg.
 
23 D’AGOST: ESTRASBURG I TARDA LLIURE
Senderisme urbà per Estrasburg, on arriba-
rem caminant fins al mateix Parlament Euro-
peu. A la vesprada temps lliure.

24 D’AGOST: FORTALESA DEL NIDECK - COLMAR
De camí cap a Colmar farem una ruta de 
senderisme de nivell baix/mig, visitant la 
fortalesa i entorn de Nideck i caminant pels 
boscos que envolten la població de Wangen-
bourg a la part nord del massís d’Els Vosges. 
Allotjament cèntric a Colmar.

25 D’AGOST: RUTA DEL VI
Ruta de senderisme de nivell baix/mig, 
pujant a les runes del castell de Sant Ulrich i 
visitant els pobles medievals de Ribeauvillé, 
Riquewihr i Hunawihr. 

26 D’AGOST: RUTA DE LES CRESTES - KAYSERSBERG
De matí ruta de senderisme de nivell baix/mig 
per la zona de cims del massís dels Vosges. 
A la vesprada, visita al centre de la ciutat de 
Kaysersberg, ciutat natal d'Albert Schweizer, 
pensador, músic, metge i filòsof, contempo-
rani i gran amic d'Albert Einstein. 

27 D’AGOST: EL PETIT BALLON - EGUISHEIM
Ruta de senderisme de nivell mitjà pujant no 
al cim més alt, però sí a la més bonica i 
estimada pels alsacians: la població 
d'Eguisheim, és considerada un dels pobles 
més bonics de la Alsacia.

28 D’AGOST: COLMAR - ZURICH - VALÈNCIA
Eixida cap a Zurich, passant pel museu 
etnogràfic d’Alsàcia. Continuació fins a 
l’aeroport per a prendre el vol directe de 
tornada a València, arribant sobre les 19:30 
h de la vesprada.
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16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

Hui farem un trajecte passant pels paisat-
ges espectaculars de la Vall de la Mort. 
Arribada a Yosemite i allotjament.

22 D’AGOST: YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Desdejuni a l'hotel. Exida per la visita del 
Parc Nacional. Yosemite sorprèn pel seu 
frescor alpí, els seus paisatges de grans 
pins i les seues catarates. Descobrirem 
els increïbles penya-segats, els diferents 
colors de les seues roques, Half Dome, la 
Vall de Yosemite, les Catarates Bridalveil i 
Yosemite. Finalitzada la visita, eixida cap 
a San Francisco. Arribada i allotjament.

23 D’AGOST: SAN FRANCISCO - MISSIÓ DE 
SANT FRANCESC D’ASSÍS
Visita a la ciutat incloent els llocs d'interès 
i barris: Downtown, Chinatown, Civic 
Center, Catedral de St Mary, Twin Peaks, 
Parc i Pont de Golden Gate, Alamo 
Square, per concloure en el Fisherman 's 
Wharf. També visitarem la Missió de Sant 
Francesc d'Assís, coneguda també com 
Missió Dolors. Va ser erigida pels frares 
franciscans Francesc Palou i Pere 
Cambón en 1776, sota l'administració del 
Pare president de les missions d'Alta 
Califòrnia, fra Juníper Serra. A la tarda 
coneixerem la història de la presó més 

coneguda del planeta: Alcatraz. Eixida en 
ferri des del moll 33 del Fisherman 's 
Wharf. Després d'una breu travessia en la 
qual gaudir d'unes inigualables vistes tant 
de la ciutat com de la pròpia illa 
d'Alcatraz, es trobarà dins de la presó, on 
té inclosa una visita autoguiada amb 
uriculars que explicaran la història i nom-
broses anècdotes esdevingudes a "La 
Roca". Retorn al port en ferri des d'on 
tornarem a l'hotel en el famós tramvia es 
San Francisco. Allotjament.

24 D’AGOST: SAN FRANCISCO - VALL DE NAPA 
- SAUSALITO
Eixida cap a la Vall de Napa. Visita d'un 
celler amb tast inclòs a la vall de Napa. 
Temps lliure per dinar. De tornada a San 
Francisco parada a Sausalito i temps lliure 
per passejar per aquesta colònia 
d'artistes i visitar les seues galeries 
d'arts, botigues, cafès. Allotjament.

25 D’AGOST: SAN FRANCISCO - CARMEL - 17 
MILE DRIVE - MONTEREY
Eixida per carretera cap a Carmel. Una 
vegada a Carmel, passejarem pel seu 
centre històric i veurem les seues exclusi-
ves boutiques i galeries d'art. A continua-
ció, recorrerem la millor part de 17-Mile 

Drive, un preciós tram de carretera ple de 
mansions, atraccions i camps de golf.  La 
nostra següent parada serà Monterey, on 
visitarem el famós Cannery Row, el nou 
passeig marítim construït sobre antigues 
envasadores de sardines. Arribada i allot-
jament.

26 D’AGOST: MONTEREY - SAN LUIS OBISPO - 
SANTA BÀRBARA - LOS ANGELES
Eixida cap a San Luis Obispo i Santa Bàrba-
ra. Continuació a Los Àngeles, arribada i 
visita de la ciutat. Passant pels carrers 
comercials de Beverly Hills, Hollywood, 
Sunset Boulevard i zones residencials. 
Retorn a l'hotel.

27 D’AGOST: LOS ANGELES - ZURIC
A l'hora prevista, trasllat a Little Tòquio, 
on podran fer una volta i gaudir d'aquest 
peculiar barri. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport per prendre el vol a Zuric. Men-
jars i nit a bord.

28 D’AGOST: ZURIC - VALÈNCIA
Arribada a Zuric i connexió amb vol desti-
nació final València. 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



14 D’AGOST: VALÈNCIA - ZURIC -
LOS ANGELES
Vol a Los Angeles. Trasllat a l'hotel i allotja-
ment.

15 D’AGOST: LOS ANGELES - SAN DIEGO - 
MISSIÓ DE SANT DIEGO D’ALCALA - MISSIÓ 
DE SANT JOAN CAPISTANO
Eixida cap a San Diego, coneguda com 
"La ciutat jardí al costat del mar", per 
visitar la Missió de Sant Diego d'Alcala, la 
primera missió franciscana establerta a la 
regió espanyola de l'Alta Califòrnia a Nova 
Espanya. Va ser fundada el 1769 pel frare 
Juníper Serra a la zona habitada per ame-
rindis Kumeyaay. La missió i els territoris 
del costat van rebre el nom de l'espanyol 
Sant Didacus més conegut pel seu nom 
castellanitzat de San Diego. Visita també 
de la Missió de Sant Joan Capistrano (visita 
amb audioguies), erigida pel Pare presi-
dent de les missions d'Alta Califòrnia, fra 

Juníper Serra, l'any 1776. Conté l'edifici 
més antic en ús de Califòrnia i és proba-
blement la més reconeguda de les 
missions californianes. Allotjament.

16 D’AGOST: SAN DIEGO - PHOENIX - CASTLE 
DOME MINES
Desdejuni a l'hotel. Eixida a través del 
desert de Califòrnia i Arizona fins arribar a 
Phoenix. Farem una parada per visitar el 
poble fantasma Castle Dome Mines de 
Yuma. Allotjament.

17 D’AGOST: PHOENIX - SEDONA - GRAND 
CANYON
Desdejuni a l'hotel. Seguirem ruta cap al 
Parc Nacional Grand Canyon, parant a la 
pintoresca ciutat de Sedona. Arribada i 
allotjament.

18 D’AGOST: GRAND CANYON - RUTA 66 - 
PRESA HOOVER - MONUMENT VALLEY - 
KANAB
Al matí visita del Gran Canó. Tot el que 
veurem és un veritable paradís per als 
amants de la natura i la fotografia. 
Després de visitar diversos llocs d'interès 
continuarem camí passant novament per 
la Ruta 66 i parant a la Presa Hoover. Conti-
nuació a Monument Valley, visita i conti-

nuació a Kanab. Allotjament.

19 D’AGOST: KANAB - PARC NACIONAL BRYCE 
CANYON - PARC NACIONAL ZYON - LAS VEGAS
Eixida per visitar el Parc Nacional Bryce 
Canyon amb les seues espectaculars 
formes i colors que ens deixaran bocaba-
dats. Continuarem al Parc Nacional Zyon, 
famòs pels seus paisatges únics. Conti-
nuació fins a Las Vegas. Arribada i allotja-
ment.

20 D’AGOST: LAS VEGAS
Temps lliure fins l'hora acordada per 
començar la visita nocturna de la Ciutat 
de Las Vegas; la primera parada serà al 
icònic cartell "Welcome to Fabulous Las 
Vegas", des d'ací començarem el recorre-
gut pel Strip, el més famòs carrer de la 
ciutat; veurem les fonts del Bellagio, els 
pirates de Treasure Island, l'erupció del 
volcà del Mirage, etc. Continuarem a 
l'històric downtown per veure el mundial-
ment famós “show” de Llums i So del 
Carrer Fremont. Retorn a l'hotel i allotja-
ment.

21 D’AGOST: LAS VEGAS - PARC NACIONAL DE 
YOSEMITE
Eixida cap al Parc Nacional de Yosemite. 

ENS ACOMPANYARÀ: Paco Baixauli.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vols des de València via Istanbul.
 · Vol intern.
 · Tren d’alta velocitat
 · Hotels ****.
 · Pensió completa (10 desdejunis, 7  
   dinars i 8 sopars).
 · Guia local durant tot el viatge.
 · Entrades de l’itinerari.
 · Assegurança de viatge.

Uzbekistan, la ruta de la seda
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5 DE SETEMBRE: VALÈNCIA - TAIXKENT
Vol a Taixkent via Istanbul.

6 DE SETEMBRE: TAIXKENT
Arribada a Taixkent. Trasllat a l'hotel i allotja-
ment. Desdejuni a l'hotel. Visita a la part antiga, 
Khasti Imom, fins i tot Madrasa Barak Kan, 
Madrasa Kafal Shohi i Biblioteca. Continuarem 
amb les madrasas Kukaldosh i Abdulkasim. 
També ens acostarem fins al mercat oriental 
de Chorsu. Visita a Taixkent: Museu d'Arts 
Aplicades, Plaça d'Independència i eternitat, 
fonts de la ciutat i monuments moderns, Plaça 
de l'Ópera i la Plaça Amir Temur. Sopar en un 
restaurant local.

7 DE SETEMBRE: TAIXKENT - URGENCH - KHIVA 
Trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Urgench. Arribada a Urgench, trasllat a Khiva 
i allotjament. Visita al complex arquitectònic 
Ichan-Kala i al complex arquitectònic Tash 
Hovli. Sopar en restaurant local.

8 DE SETEMBRE: KHIVA - BUKHARA 
Eixida Cap a Bukhara travessant el desert. 
Arribada i allotjament a l'hotel. Sopar en 
restaurant de l'hotel.

9 DE SETEMBRE: BUKHARA 
Visita per Bukhara: Mausoleu dels Samani, 
manantial sant Chashmai Ayub, Mesquita 
Bitlla Hauz, Ciutadella Ark, Minaret Kalyan i 
Mesquita Poi Kalyan, Madrasa Miri Arab, 
Cúpula Toki Zargaron, els Madrasas 
Ulughbek i Abdullazizkan, Cúpula Toki Telpak 
Furushon, Mesquita Magoki Attory, Cúpula 
Toki Sarafon. Sopar en restaurant local.

10 DE SETEMBRE: BUKHARA - SAMARCANDA 
Visita al complex arquitectònic Lyabi Hauz, 
conjunt de dos madrasas i una Khanaka, 
Chor Minor. Sortida amb destinació Samar-
canda. Arribada, allotjament i sopar a l'hotel.

11 DE SETEMBRE: SAMARCANDA 
Visita per Samarcanda: la Plaça Registán, 
Madraza Ulughbek, Madraza Shir-Dor, 
Madraza Tilla-Kori, Mausoleu Guri Emir, 
Mesquita Bibi-Khonum i Basar Siab. Sopar 
en restaurant local.

12 DE SETEMBRE: SAMARCANDA - TAIXKENT
Visita per Samarcanda: Complex arquitectò-
nic Shakhi-Zinda, Museu de la ciutat antiga 

Afrosiyab i Observatoriio Ulughbek. Trasllat 
a l'estació de trens per agafar el tren d'alta 
velocitat Afrosiab. Sopar en restaurant.

13 DE SETEMBRE: TAIXKENT - KOKAND - FERGHANA 
Trasllat a l'estació per agafar el tren cap a 
Kokand. En Kokand farem les visites al Palau 
de Khudayar Khan, "Tomba dels reis"- Mau-
soleu de Dahma-i-Shakhon, Mausoleu de 
Modari Khan, Madrasa de Narboutabek i  
Mesquita Djoumi. Trasllat cap a Rishtan,  una 
altra localitat de la zona famosa per la seva 
ceràmica. Continuació a Ferghana.

14 DE SETEMBRE: FERGHANA - RISHTAN -
MARGILAN - TAIXKENT 
Visita al parc "Al-Farghony". Després sortim 
amb destinació Margilan on realitzem la 
visita a la famosa Fàbrica de la Seda, on es 
pot observar el procés total de transforma-
ció de la seda. També allí realitzarem la visita 
a Madrasa de Said Ahmad Hadia; Mesquita 
Chakar. Esmorzar en restaurant local. 
Retorn a Marguilan per agafar el tren cap a 
Taixkent. Arribada a Taixkent i trasllat a 
l'hotel.

15 DE SETEMBRE: TAIXKENT - VALÈNCIA
Trasllat a l'aeroport per a tornar a València 
via Istanbul.
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Concentració a les 10:00 h al hall de l’aeroport de Manises.

1695 €
+ 295 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 250 €
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16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

Hui farem un trajecte passant pels paisat-
ges espectaculars de la Vall de la Mort. 
Arribada a Yosemite i allotjament.

22 D’AGOST: YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Desdejuni a l'hotel. Exida per la visita del 
Parc Nacional. Yosemite sorprèn pel seu 
frescor alpí, els seus paisatges de grans 
pins i les seues catarates. Descobrirem 
els increïbles penya-segats, els diferents 
colors de les seues roques, Half Dome, la 
Vall de Yosemite, les Catarates Bridalveil i 
Yosemite. Finalitzada la visita, eixida cap 
a San Francisco. Arribada i allotjament.

23 D’AGOST: SAN FRANCISCO - MISSIÓ DE 
SANT FRANCESC D’ASSÍS
Visita a la ciutat incloent els llocs d'interès 
i barris: Downtown, Chinatown, Civic 
Center, Catedral de St Mary, Twin Peaks, 
Parc i Pont de Golden Gate, Alamo 
Square, per concloure en el Fisherman 's 
Wharf. També visitarem la Missió de Sant 
Francesc d'Assís, coneguda també com 
Missió Dolors. Va ser erigida pels frares 
franciscans Francesc Palou i Pere 
Cambón en 1776, sota l'administració del 
Pare president de les missions d'Alta 
Califòrnia, fra Juníper Serra. A la tarda 
coneixerem la història de la presó més 

coneguda del planeta: Alcatraz. Eixida en 
ferri des del moll 33 del Fisherman 's 
Wharf. Després d'una breu travessia en la 
qual gaudir d'unes inigualables vistes tant 
de la ciutat com de la pròpia illa 
d'Alcatraz, es trobarà dins de la presó, on 
té inclosa una visita autoguiada amb 
uriculars que explicaran la història i nom-
broses anècdotes esdevingudes a "La 
Roca". Retorn al port en ferri des d'on 
tornarem a l'hotel en el famós tramvia es 
San Francisco. Allotjament.

24 D’AGOST: SAN FRANCISCO - VALL DE NAPA 
- SAUSALITO
Eixida cap a la Vall de Napa. Visita d'un 
celler amb tast inclòs a la vall de Napa. 
Temps lliure per dinar. De tornada a San 
Francisco parada a Sausalito i temps lliure 
per passejar per aquesta colònia 
d'artistes i visitar les seues galeries 
d'arts, botigues, cafès. Allotjament.

25 D’AGOST: SAN FRANCISCO - CARMEL - 17 
MILE DRIVE - MONTEREY
Eixida per carretera cap a Carmel. Una 
vegada a Carmel, passejarem pel seu 
centre històric i veurem les seues exclusi-
ves boutiques i galeries d'art. A continua-
ció, recorrerem la millor part de 17-Mile 

Drive, un preciós tram de carretera ple de 
mansions, atraccions i camps de golf.  La 
nostra següent parada serà Monterey, on 
visitarem el famós Cannery Row, el nou 
passeig marítim construït sobre antigues 
envasadores de sardines. Arribada i allot-
jament.

26 D’AGOST: MONTEREY - SAN LUIS OBISPO - 
SANTA BÀRBARA - LOS ANGELES
Eixida cap a San Luis Obispo i Santa Bàrba-
ra. Continuació a Los Àngeles, arribada i 
visita de la ciutat. Passant pels carrers 
comercials de Beverly Hills, Hollywood, 
Sunset Boulevard i zones residencials. 
Retorn a l'hotel.

27 D’AGOST: LOS ANGELES - ZURIC
A l'hora prevista, trasllat a Little Tòquio, 
on podran fer una volta i gaudir d'aquest 
peculiar barri. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport per prendre el vol a Zuric. Men-
jars i nit a bord.

28 D’AGOST: ZURIC - VALÈNCIA
Arribada a Zuric i connexió amb vol desti-
nació final València. 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



14 D’AGOST: VALÈNCIA - ZURIC -
LOS ANGELES
Vol a Los Angeles. Trasllat a l'hotel i allotja-
ment.

15 D’AGOST: LOS ANGELES - SAN DIEGO - 
MISSIÓ DE SANT DIEGO D’ALCALA - MISSIÓ 
DE SANT JOAN CAPISTANO
Eixida cap a San Diego, coneguda com 
"La ciutat jardí al costat del mar", per 
visitar la Missió de Sant Diego d'Alcala, la 
primera missió franciscana establerta a la 
regió espanyola de l'Alta Califòrnia a Nova 
Espanya. Va ser fundada el 1769 pel frare 
Juníper Serra a la zona habitada per ame-
rindis Kumeyaay. La missió i els territoris 
del costat van rebre el nom de l'espanyol 
Sant Didacus més conegut pel seu nom 
castellanitzat de San Diego. Visita també 
de la Missió de Sant Joan Capistrano (visita 
amb audioguies), erigida pel Pare presi-
dent de les missions d'Alta Califòrnia, fra 

Juníper Serra, l'any 1776. Conté l'edifici 
més antic en ús de Califòrnia i és proba-
blement la més reconeguda de les 
missions californianes. Allotjament.

16 D’AGOST: SAN DIEGO - PHOENIX - CASTLE 
DOME MINES
Desdejuni a l'hotel. Eixida a través del 
desert de Califòrnia i Arizona fins arribar a 
Phoenix. Farem una parada per visitar el 
poble fantasma Castle Dome Mines de 
Yuma. Allotjament.

17 D’AGOST: PHOENIX - SEDONA - GRAND 
CANYON
Desdejuni a l'hotel. Seguirem ruta cap al 
Parc Nacional Grand Canyon, parant a la 
pintoresca ciutat de Sedona. Arribada i 
allotjament.

18 D’AGOST: GRAND CANYON - RUTA 66 - 
PRESA HOOVER - MONUMENT VALLEY - 
KANAB
Al matí visita del Gran Canó. Tot el que 
veurem és un veritable paradís per als 
amants de la natura i la fotografia. 
Després de visitar diversos llocs d'interès 
continuarem camí passant novament per 
la Ruta 66 i parant a la Presa Hoover. Conti-
nuació a Monument Valley, visita i conti-

nuació a Kanab. Allotjament.

19 D’AGOST: KANAB - PARC NACIONAL BRYCE 
CANYON - PARC NACIONAL ZYON - LAS VEGAS
Eixida per visitar el Parc Nacional Bryce 
Canyon amb les seues espectaculars 
formes i colors que ens deixaran bocaba-
dats. Continuarem al Parc Nacional Zyon, 
famòs pels seus paisatges únics. Conti-
nuació fins a Las Vegas. Arribada i allotja-
ment.

20 D’AGOST: LAS VEGAS
Temps lliure fins l'hora acordada per 
començar la visita nocturna de la Ciutat 
de Las Vegas; la primera parada serà al 
icònic cartell "Welcome to Fabulous Las 
Vegas", des d'ací començarem el recorre-
gut pel Strip, el més famòs carrer de la 
ciutat; veurem les fonts del Bellagio, els 
pirates de Treasure Island, l'erupció del 
volcà del Mirage, etc. Continuarem a 
l'històric downtown per veure el mundial-
ment famós “show” de Llums i So del 
Carrer Fremont. Retorn a l'hotel i allotja-
ment.

21 D’AGOST: LAS VEGAS - PARC NACIONAL DE 
YOSEMITE
Eixida cap al Parc Nacional de Yosemite. 

9

5 DE SETEMBRE: VALÈNCIA - TAIXKENT
Vol a Taixkent via Istanbul.

6 DE SETEMBRE: TAIXKENT
Arribada a Taixkent. Trasllat a l'hotel i allotja-
ment. Desdejuni a l'hotel. Visita a la part antiga, 
Khasti Imom, fins i tot Madrasa Barak Kan, 
Madrasa Kafal Shohi i Biblioteca. Continuarem 
amb les madrasas Kukaldosh i Abdulkasim. 
També ens acostarem fins al mercat oriental 
de Chorsu. Visita a Taixkent: Museu d'Arts 
Aplicades, Plaça d'Independència i eternitat, 
fonts de la ciutat i monuments moderns, Plaça 
de l'Ópera i la Plaça Amir Temur. Sopar en un 
restaurant local.

7 DE SETEMBRE: TAIXKENT - URGENCH - KHIVA 
Trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Urgench. Arribada a Urgench, trasllat a Khiva 
i allotjament. Visita al complex arquitectònic 
Ichan-Kala i al complex arquitectònic Tash 
Hovli. Sopar en restaurant local.

8 DE SETEMBRE: KHIVA - BUKHARA 
Eixida Cap a Bukhara travessant el desert. 
Arribada i allotjament a l'hotel. Sopar en 
restaurant de l'hotel.

9 DE SETEMBRE: BUKHARA 
Visita per Bukhara: Mausoleu dels Samani, 
manantial sant Chashmai Ayub, Mesquita 
Bitlla Hauz, Ciutadella Ark, Minaret Kalyan i 
Mesquita Poi Kalyan, Madrasa Miri Arab, 
Cúpula Toki Zargaron, els Madrasas 
Ulughbek i Abdullazizkan, Cúpula Toki Telpak 
Furushon, Mesquita Magoki Attory, Cúpula 
Toki Sarafon. Sopar en restaurant local.

10 DE SETEMBRE: BUKHARA - SAMARCANDA 
Visita al complex arquitectònic Lyabi Hauz, 
conjunt de dos madrasas i una Khanaka, 
Chor Minor. Sortida amb destinació Samar-
canda. Arribada, allotjament i sopar a l'hotel.

11 DE SETEMBRE: SAMARCANDA 
Visita per Samarcanda: la Plaça Registán, 
Madraza Ulughbek, Madraza Shir-Dor, 
Madraza Tilla-Kori, Mausoleu Guri Emir, 
Mesquita Bibi-Khonum i Basar Siab. Sopar 
en restaurant local.

12 DE SETEMBRE: SAMARCANDA - TAIXKENT
Visita per Samarcanda: Complex arquitectò-
nic Shakhi-Zinda, Museu de la ciutat antiga 

Afrosiyab i Observatoriio Ulughbek. Trasllat 
a l'estació de trens per agafar el tren d'alta 
velocitat Afrosiab. Sopar en restaurant.

13 DE SETEMBRE: TAIXKENT - KOKAND - FERGHANA 
Trasllat a l'estació per agafar el tren cap a 
Kokand. En Kokand farem les visites al Palau 
de Khudayar Khan, "Tomba dels reis"- Mau-
soleu de Dahma-i-Shakhon, Mausoleu de 
Modari Khan, Madrasa de Narboutabek i  
Mesquita Djoumi. Trasllat cap a Rishtan,  una 
altra localitat de la zona famosa per la seva 
ceràmica. Continuació a Ferghana.

14 DE SETEMBRE: FERGHANA - RISHTAN -
MARGILAN - TAIXKENT 
Visita al parc "Al-Farghony". Després sortim 
amb destinació Margilan on realitzem la 
visita a la famosa Fàbrica de la Seda, on es 
pot observar el procés total de transforma-
ció de la seda. També allí realitzarem la visita 
a Madrasa de Said Ahmad Hadia; Mesquita 
Chakar. Esmorzar en restaurant local. 
Retorn a Marguilan per agafar el tren cap a 
Taixkent. Arribada a Taixkent i trasllat a 
l'hotel.

15 DE SETEMBRE: TAIXKENT - VALÈNCIA
Trasllat a l'aeroport per a tornar a València 
via Istanbul.
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16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

Hui farem un trajecte passant pels paisat-
ges espectaculars de la Vall de la Mort. 
Arribada a Yosemite i allotjament.

22 D’AGOST: YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Desdejuni a l'hotel. Exida per la visita del 
Parc Nacional. Yosemite sorprèn pel seu 
frescor alpí, els seus paisatges de grans 
pins i les seues catarates. Descobrirem 
els increïbles penya-segats, els diferents 
colors de les seues roques, Half Dome, la 
Vall de Yosemite, les Catarates Bridalveil i 
Yosemite. Finalitzada la visita, eixida cap 
a San Francisco. Arribada i allotjament.

23 D’AGOST: SAN FRANCISCO - MISSIÓ DE 
SANT FRANCESC D’ASSÍS
Visita a la ciutat incloent els llocs d'interès 
i barris: Downtown, Chinatown, Civic 
Center, Catedral de St Mary, Twin Peaks, 
Parc i Pont de Golden Gate, Alamo 
Square, per concloure en el Fisherman 's 
Wharf. També visitarem la Missió de Sant 
Francesc d'Assís, coneguda també com 
Missió Dolors. Va ser erigida pels frares 
franciscans Francesc Palou i Pere 
Cambón en 1776, sota l'administració del 
Pare president de les missions d'Alta 
Califòrnia, fra Juníper Serra. A la tarda 
coneixerem la història de la presó més 

coneguda del planeta: Alcatraz. Eixida en 
ferri des del moll 33 del Fisherman 's 
Wharf. Després d'una breu travessia en la 
qual gaudir d'unes inigualables vistes tant 
de la ciutat com de la pròpia illa 
d'Alcatraz, es trobarà dins de la presó, on 
té inclosa una visita autoguiada amb 
uriculars que explicaran la història i nom-
broses anècdotes esdevingudes a "La 
Roca". Retorn al port en ferri des d'on 
tornarem a l'hotel en el famós tramvia es 
San Francisco. Allotjament.

24 D’AGOST: SAN FRANCISCO - VALL DE NAPA 
- SAUSALITO
Eixida cap a la Vall de Napa. Visita d'un 
celler amb tast inclòs a la vall de Napa. 
Temps lliure per dinar. De tornada a San 
Francisco parada a Sausalito i temps lliure 
per passejar per aquesta colònia 
d'artistes i visitar les seues galeries 
d'arts, botigues, cafès. Allotjament.

25 D’AGOST: SAN FRANCISCO - CARMEL - 17 
MILE DRIVE - MONTEREY
Eixida per carretera cap a Carmel. Una 
vegada a Carmel, passejarem pel seu 
centre històric i veurem les seues exclusi-
ves boutiques i galeries d'art. A continua-
ció, recorrerem la millor part de 17-Mile 

Drive, un preciós tram de carretera ple de 
mansions, atraccions i camps de golf.  La 
nostra següent parada serà Monterey, on 
visitarem el famós Cannery Row, el nou 
passeig marítim construït sobre antigues 
envasadores de sardines. Arribada i allot-
jament.

26 D’AGOST: MONTEREY - SAN LUIS OBISPO - 
SANTA BÀRBARA - LOS ANGELES
Eixida cap a San Luis Obispo i Santa Bàrba-
ra. Continuació a Los Àngeles, arribada i 
visita de la ciutat. Passant pels carrers 
comercials de Beverly Hills, Hollywood, 
Sunset Boulevard i zones residencials. 
Retorn a l'hotel.

27 D’AGOST: LOS ANGELES - ZURIC
A l'hora prevista, trasllat a Little Tòquio, 
on podran fer una volta i gaudir d'aquest 
peculiar barri. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport per prendre el vol a Zuric. Men-
jars i nit a bord.

28 D’AGOST: ZURIC - VALÈNCIA
Arribada a Zuric i connexió amb vol desti-
nació final València. 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



14 D’AGOST: VALÈNCIA - ZURIC -
LOS ANGELES
Vol a Los Angeles. Trasllat a l'hotel i allotja-
ment.

15 D’AGOST: LOS ANGELES - SAN DIEGO - 
MISSIÓ DE SANT DIEGO D’ALCALA - MISSIÓ 
DE SANT JOAN CAPISTANO
Eixida cap a San Diego, coneguda com 
"La ciutat jardí al costat del mar", per 
visitar la Missió de Sant Diego d'Alcala, la 
primera missió franciscana establerta a la 
regió espanyola de l'Alta Califòrnia a Nova 
Espanya. Va ser fundada el 1769 pel frare 
Juníper Serra a la zona habitada per ame-
rindis Kumeyaay. La missió i els territoris 
del costat van rebre el nom de l'espanyol 
Sant Didacus més conegut pel seu nom 
castellanitzat de San Diego. Visita també 
de la Missió de Sant Joan Capistrano (visita 
amb audioguies), erigida pel Pare presi-
dent de les missions d'Alta Califòrnia, fra 

Juníper Serra, l'any 1776. Conté l'edifici 
més antic en ús de Califòrnia i és proba-
blement la més reconeguda de les 
missions californianes. Allotjament.

16 D’AGOST: SAN DIEGO - PHOENIX - CASTLE 
DOME MINES
Desdejuni a l'hotel. Eixida a través del 
desert de Califòrnia i Arizona fins arribar a 
Phoenix. Farem una parada per visitar el 
poble fantasma Castle Dome Mines de 
Yuma. Allotjament.

17 D’AGOST: PHOENIX - SEDONA - GRAND 
CANYON
Desdejuni a l'hotel. Seguirem ruta cap al 
Parc Nacional Grand Canyon, parant a la 
pintoresca ciutat de Sedona. Arribada i 
allotjament.

18 D’AGOST: GRAND CANYON - RUTA 66 - 
PRESA HOOVER - MONUMENT VALLEY - 
KANAB
Al matí visita del Gran Canó. Tot el que 
veurem és un veritable paradís per als 
amants de la natura i la fotografia. 
Després de visitar diversos llocs d'interès 
continuarem camí passant novament per 
la Ruta 66 i parant a la Presa Hoover. Conti-
nuació a Monument Valley, visita i conti-

nuació a Kanab. Allotjament.

19 D’AGOST: KANAB - PARC NACIONAL BRYCE 
CANYON - PARC NACIONAL ZYON - LAS VEGAS
Eixida per visitar el Parc Nacional Bryce 
Canyon amb les seues espectaculars 
formes i colors que ens deixaran bocaba-
dats. Continuarem al Parc Nacional Zyon, 
famòs pels seus paisatges únics. Conti-
nuació fins a Las Vegas. Arribada i allotja-
ment.

20 D’AGOST: LAS VEGAS
Temps lliure fins l'hora acordada per 
començar la visita nocturna de la Ciutat 
de Las Vegas; la primera parada serà al 
icònic cartell "Welcome to Fabulous Las 
Vegas", des d'ací començarem el recorre-
gut pel Strip, el més famòs carrer de la 
ciutat; veurem les fonts del Bellagio, els 
pirates de Treasure Island, l'erupció del 
volcà del Mirage, etc. Continuarem a 
l'històric downtown per veure el mundial-
ment famós “show” de Llums i So del 
Carrer Fremont. Retorn a l'hotel i allotja-
ment.

21 D’AGOST: LAS VEGAS - PARC NACIONAL DE 
YOSEMITE
Eixida cap al Parc Nacional de Yosemite. 

4

El Tren dels Anglesos és una antiga línia de tren que connec-
tava Alcoi amb el Grau de Gandia per embarcar el tèxtil 
produït a Alcoi i desembarcar carbó anglès. Aquest tren 
seguia el canó del riu Serpis per travessar les Muntanyes 
entre Lorxa (El Comtat) i Vilallonga (La Safor). Aquest canó 
sinuós i estret entre grans parets calcàries és conegut com 
l’Estret de l’Infern. 

 

Eixida a les 8:00 h del matí des de l’Institut Lluís Vives, vorera 
del Carrer de Xàtiva de València cap a Lorxa seguint la Via 
dels Anglesos. Acompanyarem al Serpis, gaudint de paisat-
ges abruptes i vegetació de ribera als peus de 
l’impressionant Circ de la Safor fins arribar a Vilallonga.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

L’infern dels anglesos
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ENS ACOMPANYARÀ: Jordi Cortina INSCRIPCIÓ: 8 de 
setembre INCLOU: autobús des de València i asse-
gurança de viatge. Opció de dinar per 15 €.

DISSABTE 23 DE SETEMBRE

25 €

Un viatge personal per la València de l’escenografia barroca. 
Un laberint d’estàtues. En aquesta ruta descobrirem voltes 
celestes ocultes plenes de déus pagans, la màquina més 
poderosa del segle XVIII a València, uns angelets plens de 
lascívia, l’inventor del conyac més ranci del món, titans de 
mel, cossos Danone i torsions impossibles.
 

Concentració a les 10:00 h del matí al Carrer Navellos, a 
l’altura de “La Casa de los Caramelos”. Visitarem el Pati del 
Museu de la Ciutat de la plaça de l’Arquebisbe, la Porta dels 
Ferros de la Seu, Sant Martí, Sant Joan del Mercat i el Palau 
dels Rabassa i Perellós (Dosaigües).  

PASSEIG PER VALÈNCIA

Fúria de titans

DISSABTE 30 DE SETEMBRE

8 €

ENS ACOMPANYARÀ: Vicent Moreno INSCRIPCIÓ: 15 
de setembre

ITINERARI

ITINERARI

16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

Foto: Diego Delso / CC BY-SA 3.0

Hui farem un trajecte passant pels paisat-
ges espectaculars de la Vall de la Mort. 
Arribada a Yosemite i allotjament.

22 D’AGOST: YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Desdejuni a l'hotel. Exida per la visita del 
Parc Nacional. Yosemite sorprèn pel seu 
frescor alpí, els seus paisatges de grans 
pins i les seues catarates. Descobrirem 
els increïbles penya-segats, els diferents 
colors de les seues roques, Half Dome, la 
Vall de Yosemite, les Catarates Bridalveil i 
Yosemite. Finalitzada la visita, eixida cap 
a San Francisco. Arribada i allotjament.

23 D’AGOST: SAN FRANCISCO - MISSIÓ DE 
SANT FRANCESC D’ASSÍS
Visita a la ciutat incloent els llocs d'interès 
i barris: Downtown, Chinatown, Civic 
Center, Catedral de St Mary, Twin Peaks, 
Parc i Pont de Golden Gate, Alamo 
Square, per concloure en el Fisherman 's 
Wharf. També visitarem la Missió de Sant 
Francesc d'Assís, coneguda també com 
Missió Dolors. Va ser erigida pels frares 
franciscans Francesc Palou i Pere 
Cambón en 1776, sota l'administració del 
Pare president de les missions d'Alta 
Califòrnia, fra Juníper Serra. A la tarda 
coneixerem la història de la presó més 

coneguda del planeta: Alcatraz. Eixida en 
ferri des del moll 33 del Fisherman 's 
Wharf. Després d'una breu travessia en la 
qual gaudir d'unes inigualables vistes tant 
de la ciutat com de la pròpia illa 
d'Alcatraz, es trobarà dins de la presó, on 
té inclosa una visita autoguiada amb 
uriculars que explicaran la història i nom-
broses anècdotes esdevingudes a "La 
Roca". Retorn al port en ferri des d'on 
tornarem a l'hotel en el famós tramvia es 
San Francisco. Allotjament.

24 D’AGOST: SAN FRANCISCO - VALL DE NAPA 
- SAUSALITO
Eixida cap a la Vall de Napa. Visita d'un 
celler amb tast inclòs a la vall de Napa. 
Temps lliure per dinar. De tornada a San 
Francisco parada a Sausalito i temps lliure 
per passejar per aquesta colònia 
d'artistes i visitar les seues galeries 
d'arts, botigues, cafès. Allotjament.

25 D’AGOST: SAN FRANCISCO - CARMEL - 17 
MILE DRIVE - MONTEREY
Eixida per carretera cap a Carmel. Una 
vegada a Carmel, passejarem pel seu 
centre històric i veurem les seues exclusi-
ves boutiques i galeries d'art. A continua-
ció, recorrerem la millor part de 17-Mile 

Drive, un preciós tram de carretera ple de 
mansions, atraccions i camps de golf.  La 
nostra següent parada serà Monterey, on 
visitarem el famós Cannery Row, el nou 
passeig marítim construït sobre antigues 
envasadores de sardines. Arribada i allot-
jament.

26 D’AGOST: MONTEREY - SAN LUIS OBISPO - 
SANTA BÀRBARA - LOS ANGELES
Eixida cap a San Luis Obispo i Santa Bàrba-
ra. Continuació a Los Àngeles, arribada i 
visita de la ciutat. Passant pels carrers 
comercials de Beverly Hills, Hollywood, 
Sunset Boulevard i zones residencials. 
Retorn a l'hotel.

27 D’AGOST: LOS ANGELES - ZURIC
A l'hora prevista, trasllat a Little Tòquio, 
on podran fer una volta i gaudir d'aquest 
peculiar barri. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport per prendre el vol a Zuric. Men-
jars i nit a bord.

28 D’AGOST: ZURIC - VALÈNCIA
Arribada a Zuric i connexió amb vol desti-
nació final València. 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



14 D’AGOST: VALÈNCIA - ZURIC -
LOS ANGELES
Vol a Los Angeles. Trasllat a l'hotel i allotja-
ment.

15 D’AGOST: LOS ANGELES - SAN DIEGO - 
MISSIÓ DE SANT DIEGO D’ALCALA - MISSIÓ 
DE SANT JOAN CAPISTANO
Eixida cap a San Diego, coneguda com 
"La ciutat jardí al costat del mar", per 
visitar la Missió de Sant Diego d'Alcala, la 
primera missió franciscana establerta a la 
regió espanyola de l'Alta Califòrnia a Nova 
Espanya. Va ser fundada el 1769 pel frare 
Juníper Serra a la zona habitada per ame-
rindis Kumeyaay. La missió i els territoris 
del costat van rebre el nom de l'espanyol 
Sant Didacus més conegut pel seu nom 
castellanitzat de San Diego. Visita també 
de la Missió de Sant Joan Capistrano (visita 
amb audioguies), erigida pel Pare presi-
dent de les missions d'Alta Califòrnia, fra 

Juníper Serra, l'any 1776. Conté l'edifici 
més antic en ús de Califòrnia i és proba-
blement la més reconeguda de les 
missions californianes. Allotjament.

16 D’AGOST: SAN DIEGO - PHOENIX - CASTLE 
DOME MINES
Desdejuni a l'hotel. Eixida a través del 
desert de Califòrnia i Arizona fins arribar a 
Phoenix. Farem una parada per visitar el 
poble fantasma Castle Dome Mines de 
Yuma. Allotjament.

17 D’AGOST: PHOENIX - SEDONA - GRAND 
CANYON
Desdejuni a l'hotel. Seguirem ruta cap al 
Parc Nacional Grand Canyon, parant a la 
pintoresca ciutat de Sedona. Arribada i 
allotjament.

18 D’AGOST: GRAND CANYON - RUTA 66 - 
PRESA HOOVER - MONUMENT VALLEY - 
KANAB
Al matí visita del Gran Canó. Tot el que 
veurem és un veritable paradís per als 
amants de la natura i la fotografia. 
Després de visitar diversos llocs d'interès 
continuarem camí passant novament per 
la Ruta 66 i parant a la Presa Hoover. Conti-
nuació a Monument Valley, visita i conti-

nuació a Kanab. Allotjament.

19 D’AGOST: KANAB - PARC NACIONAL BRYCE 
CANYON - PARC NACIONAL ZYON - LAS VEGAS
Eixida per visitar el Parc Nacional Bryce 
Canyon amb les seues espectaculars 
formes i colors que ens deixaran bocaba-
dats. Continuarem al Parc Nacional Zyon, 
famòs pels seus paisatges únics. Conti-
nuació fins a Las Vegas. Arribada i allotja-
ment.

20 D’AGOST: LAS VEGAS
Temps lliure fins l'hora acordada per 
començar la visita nocturna de la Ciutat 
de Las Vegas; la primera parada serà al 
icònic cartell "Welcome to Fabulous Las 
Vegas", des d'ací començarem el recorre-
gut pel Strip, el més famòs carrer de la 
ciutat; veurem les fonts del Bellagio, els 
pirates de Treasure Island, l'erupció del 
volcà del Mirage, etc. Continuarem a 
l'històric downtown per veure el mundial-
ment famós “show” de Llums i So del 
Carrer Fremont. Retorn a l'hotel i allotja-
ment.

21 D’AGOST: LAS VEGAS - PARC NACIONAL DE 
YOSEMITE
Eixida cap al Parc Nacional de Yosemite. 

ENS ACOMPANYARÀ: Jon Goñi.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Hotel rural de qualitat.
 · Mitja pensió amb dinars en restaurants.
 · Assegurança de viatge.

Viatge a l’Alcarria

6 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - SACEDON
Eixida i sopar lliure en ruta. Arribada i allotjament.

7 D’OCTUBRE: ALCARRIA
Visitarem Trillo i les seves famoses casca-
des, i recorrerem el seu curt però preciós 
passeig fluvial. Des d'allà tindrem les millors 
vistes de "Las Tetas de Viana". Després ens 
acostarem fins a Cifuentes, un dels municipis 

ITINERARI

més bells de la província. Arribada a Sace-
dón, sopar i descans.

8 D’OCTUBRE: ALCARRIA
Visitarem la localitat de Brihuega, una de les 
referències de l'Alcarria, i el seu castell de 
Peña Bermeja. Un bell lloc per "morir d'amor 
en l'adolescència", com va dir Cela. 
Després ens acostarem al Centre  d'Inter-
pretació Turística de la Província de Guada-
lajara, al pati d'Armes del Castell de Torija. 
Finalment ens desplaçarem fins Pastrana, on 
els senyors feudals van fer d'aquesta locali-
tat una segona cort on cuinar assumptes 
d'estat.

9 D’OCTUBRE: ALCARRIA - VALÈNCIA
Ens acostarem fins a l'antiga Recópolis, la 
ciutat que el rei visigot Leovigildo va prome-
tre al seu fill Recaredo. El castell de Zorita 
dels Cans, ens ofereix una preciosa estampa 
Alcarria. De camí podrem gaudir del Castell 
de Anguix. Visita a Almonacid i Albalate de 
Zorita. Dinar i tornada a València.

Eixida a les 17:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.
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16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

Hui farem un trajecte passant pels paisat-
ges espectaculars de la Vall de la Mort. 
Arribada a Yosemite i allotjament.

22 D’AGOST: YOSEMITE - SAN FRANCISCO
Desdejuni a l'hotel. Exida per la visita del 
Parc Nacional. Yosemite sorprèn pel seu 
frescor alpí, els seus paisatges de grans 
pins i les seues catarates. Descobrirem 
els increïbles penya-segats, els diferents 
colors de les seues roques, Half Dome, la 
Vall de Yosemite, les Catarates Bridalveil i 
Yosemite. Finalitzada la visita, eixida cap 
a San Francisco. Arribada i allotjament.

23 D’AGOST: SAN FRANCISCO - MISSIÓ DE 
SANT FRANCESC D’ASSÍS
Visita a la ciutat incloent els llocs d'interès 
i barris: Downtown, Chinatown, Civic 
Center, Catedral de St Mary, Twin Peaks, 
Parc i Pont de Golden Gate, Alamo 
Square, per concloure en el Fisherman 's 
Wharf. També visitarem la Missió de Sant 
Francesc d'Assís, coneguda també com 
Missió Dolors. Va ser erigida pels frares 
franciscans Francesc Palou i Pere 
Cambón en 1776, sota l'administració del 
Pare president de les missions d'Alta 
Califòrnia, fra Juníper Serra. A la tarda 
coneixerem la història de la presó més 

coneguda del planeta: Alcatraz. Eixida en 
ferri des del moll 33 del Fisherman 's 
Wharf. Després d'una breu travessia en la 
qual gaudir d'unes inigualables vistes tant 
de la ciutat com de la pròpia illa 
d'Alcatraz, es trobarà dins de la presó, on 
té inclosa una visita autoguiada amb 
uriculars que explicaran la història i nom-
broses anècdotes esdevingudes a "La 
Roca". Retorn al port en ferri des d'on 
tornarem a l'hotel en el famós tramvia es 
San Francisco. Allotjament.

24 D’AGOST: SAN FRANCISCO - VALL DE NAPA 
- SAUSALITO
Eixida cap a la Vall de Napa. Visita d'un 
celler amb tast inclòs a la vall de Napa. 
Temps lliure per dinar. De tornada a San 
Francisco parada a Sausalito i temps lliure 
per passejar per aquesta colònia 
d'artistes i visitar les seues galeries 
d'arts, botigues, cafès. Allotjament.

25 D’AGOST: SAN FRANCISCO - CARMEL - 17 
MILE DRIVE - MONTEREY
Eixida per carretera cap a Carmel. Una 
vegada a Carmel, passejarem pel seu 
centre històric i veurem les seues exclusi-
ves boutiques i galeries d'art. A continua-
ció, recorrerem la millor part de 17-Mile 

Drive, un preciós tram de carretera ple de 
mansions, atraccions i camps de golf.  La 
nostra següent parada serà Monterey, on 
visitarem el famós Cannery Row, el nou 
passeig marítim construït sobre antigues 
envasadores de sardines. Arribada i allot-
jament.

26 D’AGOST: MONTEREY - SAN LUIS OBISPO - 
SANTA BÀRBARA - LOS ANGELES
Eixida cap a San Luis Obispo i Santa Bàrba-
ra. Continuació a Los Àngeles, arribada i 
visita de la ciutat. Passant pels carrers 
comercials de Beverly Hills, Hollywood, 
Sunset Boulevard i zones residencials. 
Retorn a l'hotel.

27 D’AGOST: LOS ANGELES - ZURIC
A l'hora prevista, trasllat a Little Tòquio, 
on podran fer una volta i gaudir d'aquest 
peculiar barri. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport per prendre el vol a Zuric. Men-
jars i nit a bord.

28 D’AGOST: ZURIC - VALÈNCIA
Arribada a Zuric i connexió amb vol desti-
nació final València. 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.
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ENS ACOMPANYARÀ: Aina Cendra i
Júlia Torró.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vols directes Barcelona - Torí i Milà  
   - Barcelona.
 · Trasllats en autobús València -     
   Barcelona - València.
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · Hotels ***/**** ben situats a Torí i  
   Milà.
 · Allotjament i desdejuni.
 · Assegurança de viatge.

Entre el Piemont dels Saboya i una rica Lombardia

34

7 D'OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA - TORÍ
Trasllat a l'aeroport de Barcelona. Vol fins a 
Torí. Allotjament. 

8 D'OCTUBRE: LANGHE - ALBA - LA MORRA
Excursió panoràmica a les Langhe, terra de 
tòfones, vinyes, castells i bressol del movi-
ment slow food. Visita a Alba, ciutat de la 
tòfona blanca. Dinar al pintoresc poble de La 
Morra, passejada per la ciutat del vi piemon-
tès per excel·lència, Barolo, i degustació 
dels vins més prestigiosos de la zona a la 
bodega dels Marquesos de Barolo.

9 D'OCTUBRE: TORÍ
Visita al museu egipci i recorregut pel centre 
de Torí, amb degustació del cafè típic 
torinès al local històric Al Bicerin. 

10 D'OCTUBRE: MONT BLANC
De camí al punt més emblemàtic dels Alps 
visitarem el Fort de Bard. Continuarem fins 

arribar al Mont Blanc de Courmayeur on 
arribarem al cim d'aquesta muntanya amb 
telefèric i per acabar, ens relaxarem a les 
famoses termes Pré Saint Didier situades al 
peu de la muntanya.

11 D'OCTUBRE: TORÍ - LLAC D'ORTA - SAN GIULIO
Excursió al Llac d'Orta, amb visita i dinar a 
l'illa central del llac, San Giulio; passejada 
per Stresa, el poblet a la vora del Llac Mag-
giore que va captivar l'escriptor nordameri-
cà Hemingway. 

12 D'OCTUBRE: BÈRGAM
Dia a Bèrgam, una ciutat dividida en dues, 
on apreciarem la influència veneciana a 
través de Piazza Vecchia, i el llegat medieval 
de les muralles que envolten la part alta. 

13 D'OCTUBRE: MILÀ
Milà, centre econòmic d'Itàlia, amb el 
Duomo i la Galleria Vittorio Emmanuele II, el 
paratge del Castello Sforzesco, l'Últim 
Sopar de Leonardo da Vinci i, per acabar, 
un aperitiu als Navigli.

14 D'OCTUBE: MILÀ - BARCELONA - VALÈNCIA
Temps lliure pel matí. Trasllat a l’aeroport i 
vol a Barcelona. Trasllat a València.
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890 €
+ 90€ (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 240 €

Eixida a les 10:30 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.

16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



7 D'OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA - TORÍ
Trasllat a l'aeroport de Barcelona. Vol fins a 
Torí. Allotjament. 

8 D'OCTUBRE: LANGHE - ALBA - LA MORRA
Excursió panoràmica a les Langhe, terra de 
tòfones, vinyes, castells i bressol del movi-
ment slow food. Visita a Alba, ciutat de la 
tòfona blanca. Dinar al pintoresc poble de La 
Morra, passejada per la ciutat del vi piemon-
tès per excel·lència, Barolo, i degustació 
dels vins més prestigiosos de la zona a la 
bodega dels Marquesos de Barolo.

9 D'OCTUBRE: TORÍ
Visita al museu egipci i recorregut pel centre 
de Torí, amb degustació del cafè típic 
torinès al local històric Al Bicerin. 

10 D'OCTUBRE: MONT BLANC
De camí al punt més emblemàtic dels Alps 
visitarem el Fort de Bard. Continuarem fins 

arribar al Mont Blanc de Courmayeur on 
arribarem al cim d'aquesta muntanya amb 
telefèric i per acabar, ens relaxarem a les 
famoses termes Pré Saint Didier situades al 
peu de la muntanya.

11 D'OCTUBRE: TORÍ - LLAC D'ORTA - SAN GIULIO
Excursió al Llac d'Orta, amb visita i dinar a 
l'illa central del llac, San Giulio; passejada 
per Stresa, el poblet a la vora del Llac Mag-
giore que va captivar l'escriptor nordameri-
cà Hemingway. 

12 D'OCTUBRE: BÈRGAM
Dia a Bèrgam, una ciutat dividida en dues, 
on apreciarem la influència veneciana a 
través de Piazza Vecchia, i el llegat medieval 
de les muralles que envolten la part alta. 

13 D'OCTUBRE: MILÀ
Milà, centre econòmic d'Itàlia, amb el 
Duomo i la Galleria Vittorio Emmanuele II, el 
paratge del Castello Sforzesco, l'Últim 
Sopar de Leonardo da Vinci i, per acabar, 
un aperitiu als Navigli.

14 D'OCTUBE: MILÀ - BARCELONA - VALÈNCIA
Temps lliure pel matí. Trasllat a l’aeroport i 
vol a Barcelona. Trasllat a València.
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16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



ENS ACOMPANYARÀ: Leandre S. i Júlia T.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Hotel ***.
 · Mitja pensió.
 · Assegurança de viatge.

Les llacunes de Ruidera

7 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - OSSA DE MONTIEL
Eixida a les 8:00 h del matí des de l’Institut 
Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de 
València. Arribada a l'hotel i dinar. A la 
vesprada ens desplaçarem a la Cova de 
Montesinos, on descobrirem aquest màgic 
emplaçament tal com també van fer Don 
Quixot. Tot seguit visitarem el Museu Etno-
gràfic d'Ossa de Montiel.

ITINERARI

8 D’OCTUBRE: HAZADILLAS - LLACUNES - 
ALMAGRO
Començarem el dia fent una excursió per la 
Ruta de Las Hazadillas. Seguirem un exclusiu 
camí on podrem gaudir i interpretar el valuo-
síssim paisatge de les llacunes. En acabar la 
ruta dinarem. A la vesprada visitarem la 
ciutat d'Almagro.

9 D’OCTUBRE: PIE DE ENMEDIO - VALÈNCIA
Per acabar el viatge farem una caminada 
per la Senda del Pie de Enmedio. Una ruta 
amb molt d’enícs on recorrerem una vegada 
més les llacunes i on gaudirem d'una 
excel·lent panoràmica. Una vegada acaba-
da l'excursió dinarem i farem camí cap a 
València.

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.
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Supl. hab. indiv. 50 €
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16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 
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gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



4

La muntanya de Cullera constitueix una formidable talaia 
per divisar tota la Ribera, part del Parc Natural de l’Albufera 
i els encants paisatgístics que encara queden d’un poble 
que ho tenia tot per ser dels més bonics de la costa medi-
terrània. L’escriptor cullerenc Manel Joan i Arinyó ens 
il·lustrarà sobre algunes dates de la història de Cullera i un 
munt de llegendes urbanes.

 

Eixida a les 8:00 h del matí des de l’Institut Lluís Vives, vorera 
del Carrer de Xàtiva de València. Des del Mercat iniciarem 
l’ascensió al Castell pel calvari. Ens aturarem a la Torre de la 
Reina Mora i esmorzarem al castell. A la vesprada plàcida 
passejada per la vora de l’Estany, enciser lloc de seducció.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

La Serra de les Raboses

37

ENS ACOMPANYARÀ: Manel Joan i Arinyó INSCRIPCIÓ: 
25 de setembre INCLOU: autobús des de València i 
assegurança de viatge. Opció de dinar per 15 €.

DILLUNS 9 D’OCTUBRE

25 €

Un sorprenent recorregut per la València més insòlita, la més 
desconeguda, misteriosa, truculenta, màgica, mítica…Una 
ruta diferent a totes les altres, alternativa, on les sensacions 
aniran canviant a mesura que passegem per carrers que ni 
tan sols els turistes sabien que existien. Cases encantades, 
esperits que demanen misses, mortes que “ixen” a festejar, 
dragons i dones emparedades. Són els X Files valencians. 
Hi ha altres móns, però són ací.   

Concentració a les 10:00 h a la Plaça dels Furs. Visitarem la 
Casa de les Roques, el Palau de la Generalitat, la Plaça de 
Cisneros, Sant Joan de l’Hospital, la Plaça Vicent Ferrer, la 
Plaça Valldaura, el Carrer Manyans, l’Estret de la Compan-
yia, el Mercat Central i la Plaça de l’espart.

PASSEIG PER VALÈNCIA

“X files” a València

DIJOUS 12 D’OCTUBRE

8 €

ENS ACOMPANYARÀ: Vicent Moreno INSCRIPCIÓ: 25 
de setembre

ITINERARI ITINERARI

16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

Foto: Cullera / CC BY 3.0

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



ENS ACOMPANYARÀ: Jon Goñi.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Hotel rural de qualitat.
 · Mitja pensió amb dinars en restaurants.
 · Assegurança de viatge.

Baztán: passejant pels dominis del Guardià Invisible

11 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - ORONOZ
Eixida cap a Oronoz. Sopar per lliure en ruta. 
Arribada a l’hotel i allotjament.

12 D’OCTUBRE: BERROETA - ANIZ - ELIZONDO
En Berroeta farem una ruta pel Camí de Sant 
Jaume baztanés, pel "caserna" de Basa-
burua, recorrent Aniz i Ziga. Després de 
dinar visita a una formatgeria ecològica a 

ITINERARI

Aniz. Visita a un palau baztanés recorrent la 
història de la Vall. Sopar al restaurant 
Santxotena, d'Elizondo, on Amaia i James ens 
ofereixen les seues romàntiques vetllades.

13 D’OCTUBRE: LLACS DE LEURTZA - LESAKA
Ruta per un dels llocs escollits pels produc-
tors de la pel·lícula "El Guardià Invisible", els 
llacs de Leurtza. Visita a Lesaka. Sopar 
maridatge de receptes i vins navarresos.

14 D’OCTUBRE: GORRAMENDI - ELIZONDO
Recorregut des de Gorramendi fins a Elizon-
do. Creuarem Amaiur, Arizkun, Elbetea... A 
la tarda visita per Elizondo, centrant-nos en 
els llocs que van inspirar a Dolors Rodó per 
escriure "El guardià invisible". Pont de 
Muniartea, l'obrador de la família, la casa de 
la Tia Engrasi, la pastisseria Malkorra...

15 D’OCTUBRE: MOLÍ DE L’INFERN - VALÈNCIA
Ens desplaçarem al Molí de l'Infern 
(Infernuko Errota). Després de dinar 
emprendrem viatge de retorn a València. 
Arribada cap a les 22:00 h.

Eixida a les 16:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.
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16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 
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gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



ENS ACOMPANYARÀ: Leandre S. i Júlia T.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut.
 · 4X4 per a pujar a Sant Maurici
 · Hotel rural de qualitat.
 · Mitja pensió amb dinars en restaurants.
 · Assegurança de viatge i IVA.

Les Valls d'Àneu, una joia a les altures

12 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - ESTERRI D’ÀNEU
Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís 
Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de Valèn-
cia. En arribar a Esterri d'Àneu dinar i allotja-
ment. A la vesprada temps lliure per conéi-
xer el poble d'Esterri d'Àneu. Posteriorment 
visitarem l'Ecomuseu, un espai on apren-
drem la realitat natural i cultural d'aquestes 
valls.

ITINERARI

13 D’OCTUBRE: SANT MAURICI - ESPOT - ESTERRI
Ruta de 9 km des d'Espot fins a l'Estany de 
Sant Maurici, on podrem gaudir d'aquest 
fascinant llac pirenaic i d'una vista excel·lent 
dels Encantats. Acabada l'excursió ens 
dirigirem a l'Espot on dinarem. A la vespra-
da visitarem l'Església de Santa Maria 
d'Àneu, situada al pla d'Esterri i considera-
da el centre espiritual de les Valls d'Àneu.

14 D’OCTUBRE: ESTANYS DE GERBER
Al port de la Bonaigua començarem una 
ruta de 7 km on ens endinsarem en la vall i 
els estanys de Gerber. Allí recorrerem un camí 
on descobrirem els diferents estanys 
d'aquest meravellós indret. En acabar 
l'excursió dinarem i a la vesprada visitarem 
una formatgeria on coneixerem un dels 
plaers gastronomics d'aquestes valls.

15 D’OCTUBRE: ESTERRI D’ÀNEU - SANT PERE DE 
BRUGAL - VALÈNCIA
Passejada per a visitar Sant Pere del Brugal. 
Tornarem passejant fins Escaló, on dinarem i 
després tornarem cap a València.

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.
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16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 
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gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



ENS ACOMPANYARÀ: Jon Goñi.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vols amb Aerolíneas Argentinas.
 · Trasllat en autobús València -
   Barcelona - València.
 · Autobús en destí.
 · Hotels ****.
 · 13 desdejunis i 7 dinars.
 · Entrades i transports de l’itinerari.
 · Excursions en vaixell i catamarà de  
   l’itinerari.
 · Guia local.
 · Assegurança de viatge.

Argentina, la natura en estat pur
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16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.
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22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.
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16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.
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22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 
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gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 
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gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 
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Ogel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.
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La seda fou durant segles un artesania fonamental en el cap 
i casal, que li dona, internacionalitat i riquesa. Al barri del 
Pilar hi hagué més de 5.000 tallers  registrats. Els fils de 
seda teixiren, des del segle XV, una densa teranyina de 
palaus de fabricants i comerciants i d’edificis monumentals. 
Però, una forta crisi al segle XIX inicià la decadència del 
artesans i el deteriorament del seu Barri de Velluters, que va 
anar ocupant els locals de prostitució del “barri xinés.

 

A les 10:00 h ens concentrarem davant de la Llotja dels 
Mercaders, per a anar recuperant la memòria del velluters 
valencians i del barri on habitaven, treballaven i negociaven. 
Així mateix anirem descobrint la transformació en “Barri 
Xinés” veient els locals més antics.

PASSEIG PER VALÈNCIA

Descobrint el barri dels Velluters
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ENS ACOMPANYARÀ: Rafael Solaz INSCRIPCIÓ: 2 
d’octubre

DISSABTE 21 D’OCTUBRE

8 €

Eixida a les 8:00 h des de València cap al Centre de Visitants 
del Parc Natural de la Font Roja. Caminarem a través d'un dels 
boscos de carrasques més ben conservats del territori 
valencià i ens adonarem de la important vegetació d'aquest 
indret. També aprofitarem per a descobrir l'ofici de carbo-
ner, molt lligat a aquest tipus de vegetació. En acabar la 
ruta, ens desplaçarem a Alcoi, on dinarem.

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

El Carrascal de la Font Roja 

DISSABTE 21 D’OCTUBRE

25 €

ENS ACOMPANYARÀ: Leandre Santonja i Júlia Torró 
INSCRIPCIÓ: 2 d’octubre INCLOU: autobús des de València 
i assegurança de viatge. Opció de dinar per 15 €.

ITINERARI

ITINERARI

16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

4

Des d’Ontinyent pujarem a Bocairent per un estret barranc 
on trobarem fàbriques i molins, entendrem com l'aigua va 
ser clau per a engegar la activitat tèxtil de la zona. Una 
vegada a Bocairent, recorrerem els seus estrets i empinats 
carrers, parlarem de les seues fonts, la seua història, les 
seues costums, l'exquisida grastronomia de la Mariola i 
aprendrem part d'un poble on la roca està viva. 

 

Eixida a les 8:00 h des de València cap al Barranc dels Taron-
gers. Caminarem barranc amunt, i en arribar a Bocairent 
continuarem per la Ruta Màgica per a tindre una bona vista 
del Barri Vell. En acabar de dinar, ens endinsarem pel poble 
i coneixerem algun dels seus secrets. 

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

El barranc dels tarongers

45

ENS ACOMPANYARÀ: Leandre Santonja INSCRIPCIÓ: 
16 d’octubre INCLOU: autobús des de València i 
assegurança de viatge. Opció de dinar per 15 €.

DIMECRES 1 DE NOVEMBRE

25 €

El romans deixaren en territori valencià un patrimoni civil 
important, però, en general, prou desconegut. L’aqüeducte 
de Penya Tallada, entre Xelva i Calles (Els Serrans), és, sens 
dubte, l’obra d’enginyeria civil romana més important. 
Aquest aqüeducte recollia les aigües del riu Tuéjar, traves-
sant muntanyes i barrancs, amb ponts i espectaculars 
galeries tallades a mà en la roca.

Eixida a les 8:00 h des de València cap a Calles. Iniciarem un 
recorregut per sendes i camins, salvant rambles i barrancs, 
fins a trobar el traçat de l’aqüeducte romà i girar cap a Xelva 
on dinarem i visitarem els seus ravals. 

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

L’aqüeducte de Penya Tallada

DISSABTE 11 DE NOVEMBRE

25 €

ENS ACOMPANYARÀ: Leandre Santonja INSCRIPCIÓ: 
23 d’octubre INCLOU: autobús des de València i 
assegurança de viatge. Opció de dinar per 15 €.

ITINERARI ITINERARI

Foto: Qoan / CC BY-SA 3.0

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

4

Molts arquitectes comparen les ciutats amb cossos 
humans. I segur, que com els éssers vius, tenen cor. A 
banda de fetge, estómac, bufeta, pulmons…tenen cor. O 
dos, com alguns dinosaures. La nostra ruta us proposa 
visitar els dos cors de la ciutat de València: un és 
l’ajuntament i l’altre, el palau de la Generalitat. Fins fa poc, 
curiosament, estaven tancats al gran públic.

 

Concentració a les 10:00 h a la porta de l’Ajuntament de 
València. 

PASSEIG PER VALÈNCIA

El cor de la ciutat
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ENS ACOMPANYARÀ: Vicent Moreno INSCRIPCIÓ: 27 
d’octubre

DIMECRES 15 DE NOVEMBRE

8 €

Eixida a les 8:00 h des de València cap a l'Alcúdia de Veo. 
Seguirem les antigues sendes entre pins i sureres, també 
ens trobarem al nostre camí amb un antic sistema de trinxe-
res. En arribar als Orgues de Benitandús tindrem l'oportunitat 
de gaudir d'unes vistes excepcionals de la plana i la Medi-
terrània. Continuarem el camí per acabar finalment a 
l'embassament de Benitandús, d'on ens dirigirem a dinar. 

RUTES PER LA NOSTRA TERRA

Descobrint la Serra d’Espadà

DISSABTE 25 DE NOVEMBRE

25 €

ENS ACOMPANYARÀ: Leandre Santonja i Júlia Torró 
INSCRIPCIÓ: 23 d’octubre INCLOU: autobús des de 
València i assegurança de viatge. Opció de dinar per 15 €.

ITINERARI

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

ENS ACOMPANYARÀ: Rosa Sánchez.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Vols regulars València - Londres -    
   València via Madrid.
 · Autobús climatitzat per a tot el     
   recorregut .
 · Hotel ***/****.
 · Allotjament i desdejuni.
 · Assegurança de viatge.

Mercadets nadalencs de Londres

ITINERARI

6 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - LONDRES 
Arribada a Londres i trasllat a l’hotel.  Pas-
seig pel centre de la ciutat. 

7 DE DESEMBRE:
Picadilly Circus, Trafalgar Square, Parlia-
ment Square, Westminster Abbey, St. 
James’s Park, Buckingham Palace... 

8 DE DESEMBRE:
Visita al Palau de Hampton Court i al Museu 
Britànic.

9 DE DESEMBRE:
Torre de Londres,  Tower Bridge, Borough 
Market, Globe Theatre, Tate Modern 
Museum, Millenium Bridge, St Paul’s Cathe-
dral i Covent Garden.

10 DE DESEMBRE: LONDRES - VALÈNCIA
Visita al Victoria and Albert Museum. Trasllat 
a l’aeroport i retorn a València.

Concentració a les 11:30 h al hall de l’aeroport de Manises.
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775 €
+ 130 € (Taxes d’aeroport)

Supl. hab. indiv. 260 €

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.



16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

ENS ACOMPANYARÀ: Jon Goñi.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Hotel rural de qualitat.
 · Mitja pensió amb dinars en restaurants.
 · Assegurança de viatge.

Joies del romànic de Navarra

6 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - TAFALLA
De camí visita al monestir de Fitero i Ujué. 
Allotjament a Tafalla.

7 DE DESEMBRE:
A Estella visitarem l'església de St Pere de la 
Rúa, el Palau reial, l'església de St Miquel i la 
del Sant Sepulcre. Anirem al Monestir 
d’Iratxe i al de Sta. Maria la Real d'Iranzu.

ITINERARI

8 DE DESEMBRE:
Recorrerem la comarca de la Valdorba, amb 
gran quantitat d'esglésies i ermites romàni-
ques, com l'Ermita de Sant Pere de Etxano. 
També visitarem l'església de Sant Martí de 
Tours, a Orísoain, i en Iratxeta visitarem el 
seu hórreo. Anirem a l'església del Sant 
Crist Katalain. Destacant sobre el caseriu 
d'Olleta trobem l'Església de l'Assumpció. 
Ens aproparem fins a la localitat de San 
Martin d'Unx, on visitarem l’església de Sant 
Martí.

9 DE DESEMBRE:
Eixirem cap a l’església de la Mare de Déu 
d'Eunate i el Pont la Reina. Visitarem 
l'església de Sant Jaume el Major. Després  
San Miguel d'Aralar. De tornada temps lliure  
a Pamplona.

10 DE DESEMBRE: TAFALLA - VALÈNCIA
Visita al Monestir de Sant Salvador de Leyre.
Finalment acudirem a Sangüesa, per visitar 
l'església de Santa Maria la Real. Després 
de dinar, tornarem a València.

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.

395 €
Supl. hab. indiv. 80 €
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gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.
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16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

ENS ACOMPANYARÀ: Salva C. i Leandre S.
INSCRIPCIÓ: OBERTA.
INCLOU:
 · Autobús per a tot el recorregut des  
   de València.
 · Hotel **** amb bona situació.
 · Mitja pensió.
 · Assegurança de viatge.
 · Entrades al museu Thyssen, Picasso,  
   Pompidou i rus i “El caminito del rey”.

Màlaga, ciutat de museus i “El caminito del rey”

6 DE DESEMBRE: VALÈNCIA - MÀLAGA
Eixida des de València. Menjar en ruta 
Arribada a Màlaga, allotjament i nit lliure.

7 DE DESEMBRE:
Tindrem dos opcions (cladrà indicar-ho en el 

ITINERARI

moment de fer la reserva).
OPCIÓ 1: 
Teatre Romà, Alcassaba, Catedral, menjar 
lliure i Museu de Màlaga.
OPCIÓ 2:
Ens desplaçarem fins al Paratge Natural Desfi-
ladero de los Gaitanes, on seguirem la ruta del 
Caminito del Rey. Després de dinar  tornarem 
a Màlaga on tindrem la vesprada lliure.

8 DE DESEMBRE:
Museu Picasso, Centre Pompidou i menjar 
lliure. Per la vesprada passeig per Màlaga, 
visita a Sta. María de la Victòria, l’Església 
del Sagrario, Calle Mártires i altres palaus 
esglésies 

9 DE DESEMBRE:
Museu Carmen Thyssen i Museo Ruso. 
Vesprada lliure 

10 DE DESEMBRE:
Eixida de l’hotel a les 10:00 h. Parada a 
Guadix per dinar i seguirem el camí cap a 
València.

Eixida a les 8:00 h des de l’Institut Lluís Vives, vorera del Carrer de Xàtiva de València.

490 €
Supl. hab. indiv. 120 €
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gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.
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CONDICIONS GENERALS
REGULACIÓ JURÍDICA APLICABLE I ACCEPTACIÓ DE LES CONDI-
CIONS

El contracte, de compliment obligatori per a ambdues parts en els 
termes que s’hi preveu, és instituït per les clàusules contingudes 
en les Condicions Generals publicades, que completen i desenrot-
llen la legislació específica aplicable sense contravindre. És un 
contracte de viatge combinat, ja que en el mateix s’inclouen un 
conjunt de serveis prèviament programats i oferits per un preu 
global, o projectats a sol·licitud del client també a un preu global. 
En cap cas s’inclouen les taxes d’estada als hotels. Es considera 
perfeccionat, en virtut de l’art. 1258 C.C., en el moment en què 
l’Agència entregue els bons i/o bitllets corresponents als serveis 
compresos en el viatge, que constituïxen la formalització docu-
mental del mateix. El fet d’adquirir o prendre part en qualsevol dels 
viatges publicats en el fullet origina l’expressa acceptació per part 
del consumidor de totes i cada una de les Condicions Generals, 
que es consideraran automàticament incorporades al contracte, 
sense que siga necessària la seua transcripció escrita individualit-
zada en el mateix, excepte en allò que s’ha referit en el R.D. Legis-
latiu 1/2007 de 16 de novembre pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres 
lleis complementàries i la resta de disposicions concordants de les 
comunitats autònomes. Les parts contractants es sotmeten 
expressament a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat correspo-
nent al domicili social de l’Organitzador del present contracte de 
Viatge Combinat per a resoldre totes les seues diferències.

L’organització d’estos viatges ha sigut realitzada per Esplai.com 
Viatges, agencia amb títol - llicencia CV m-1184-V i domicili al 
Carrer Periodista Azzati, 5, 2n, 3B, CP 46002 de València, on 
podeu replegar tot el detall d’esta informació

US FEM UN RESUM AMB UNES PREGUNTES FREQÜENTS

M’interessa un viatge o una activitat. Com puc inscriure’m?
Només és necessari donar-se d’alta en la nostra base de dades, 
de forma gratuïta, sense adquirir cap compromís i fer-ho a partir de 
la data que figura en cada viatge. És important que ens dónes el 
nom exacte que figura en el DNI, per a evitar problemes a l’hora 
d’embarcar amb avió. Recorda que és responsabilitat del viatger 
disposar de tota la documentació  en regla. Cada viatge té una 
data d’inscripció, a partir de la qual pots apuntar-te fins que 
queden places lliures. En determinats viatges, per exigències de 
les companyies, podem fer una preinscripció per internet, 
informant-vos per correu eletrònic. 

Sóc una persona que viatja sola. És possible participar en el 
viatge que m’agrada?
Clar que sí, només ens has d’indicar si vols viatjar sola en 
l’habitació (amb un suplement que fixa el propi hotel) o prefereixes 
compartir habitació amb una altra persona. Et recordem que en el 
cas que una persona que viatge en habitació compartida anul·le, 
has de fer-te responsable del suplement que implica viatjar sola. 

Els tiquets d’entrada o els de transport públic estan inclosos en 
el preu?
No, els nostres viatges i excursions porten incloses les visites, però 
no els tiquets d’entrada o transport públic, llevat que s’especifique 
el contrari.

He de fer-me una assegurança per a viatjar?
Tots els nostres viatges inclouen una assegurança de viatge, no 
obstant això, posem a la teua disposició altres assegurançes de 
viatge o anul·lació que pots contractar en les nostres oficines.

16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.
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PASSOS EN LA INSCIPCIÓ

Ja m’he inscrit al viatge. Què he de fer ara?
En realitzar la reserva només cal aportar 50 €, podent escollir així 
el seient. Quan falten 90 dies per al viatge s’haurà d’ingressar el 
30% de l’import total del viatge (excepte els 50 €), ja siga en 
efectiu, targeta o a través del nostre compte bancari. La resta del 
viatge ha d’estar totalment pagada com a mínim 15 dies abans de 
l’eixida, amb els mateixos mitjans de pagament.

Puc triar la plaça de l’autobús?
Sí, des del moment que has fet efectiu l’ingrés a compte pots triar 
plaça entre els seients lliures que queden.

Vull inscriure algunes persones més, És possible?
Sempre que hi haja places lliures, cada client pot inscriure diverses 
persones.   

Sabadell CAM: ES07 0081  0290  80  0001025411

ANUL·LACIÓ DE LA MEUA INSCRIPCIÓ

He tingut un problema i he decidit anul·lar el meu viatge.
En quines condicions puc fer-ho?
Recorda que posem a la teua disposició una assegurança 
d’anul·lació per a minimitzar l’impacte de les penalitzacions en el 
cas que el teu desestimient siga per una causa de força major. No 
obstant això, si no has contractat una assegurança, estes són les 
condicions d’anul·lació.

   ·   20 dies o més abans de l’inici de l’activitat: 20 € de penalització.
   ·   Entre 20 i 8 dies abans: penalització del 20% del preu total.
   ·   Entre 8 dies i 24 hores: penalització del 80% del preu total. 
   ·   Entre les 24 hores anteriors a l’eixida: penalització del 100%.

Cal recordar que els viatges que tinguen bitllets d’avió, vaixell i/o 
tren tenen unes despeses especials, imposades per les compan-
yies, que han de ser assumides pel client. En cas d’allotjaments o 
serveis prestats en determinats països, també tenen condicions 
d’anul·lació, que seran responsabilitat de la persona que anul·la.        

A causa de l’antelació amb què preparem els nostres viatges i activitats, ens reservem el dret de realitzar modificacions 
o alteracions en els programes inicialment previstos. Ja siguen de serveis o horaris.
La participació en qualsevol de les nostres activitats o viatges suposa l’acceptació de totes estes condicions generals.
En certs viatges es realitzarà una reunió informativa, que es comunicarà una vegada fixada la data. Les reunions tindran 
lloc al Centre de Cultura Contemporània Octubre, al carrer Sant Ferran,12 de València.
Aquesta edició d’activitats anul·la totes les anteriors.
Els preus amb divises estan subjectes a les possibles fluctuacions de la moneda.
Les taxes d’estada als hotels no estan incloses en el preu.

ALGUNES CONSIDERACIONS IMPORTANTS

   ·   

   ·   
   ·    
  
   ·    
   ·   
   ·   

MENA RODRÍGUEZ SL

16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.
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16 D’OCTUBRE: VALÈNCIA - BARCELONA -
BUENOS AIRES
Trasllat a Barcelona i vol a Buenos Aires.
el. Sopar en restaurant.

17 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - IGUAÇÚ
Arribada a Buenos Aires i connexió amb vol a 
Iguaçú. Trasllat a l’hotel. Hui visitarem les 
Cataractes d'Iguazú, al costat brasiler: 
Eixida des de l'hotel i creuament del Pont 
Tancredo Neves i Juan D. Perón. El recorre-
gut continua cap al Parc Nacional do 
Iguaçu, fins arribar al centre de visitants. 
Agafarem el minibús que realitza el passeig 
dins el parc i a l'inici de les passarel·les 
disposades sobre el Riu Iguazú. La senda 
d'aquestes passarel·les s'estén al llarg de 
gairebé un quilòmetre. Durant la caminada 
és possible obtindre una vista panoràmica 
de l’Illa Sant Martín i dels més imponents 
salts: el Bossetti, el Sant Martí i el Tres Mos-
queters. Cap al final del recorregut es troba 

el mirador, des d'on es pot apreciar una 
vista única de la Gola del Diable. L'itinerari 
finalitza al costat del Salt Floriano. Al final, 
una llarga escala condueix cap al lloc des 
d'on es emprèn la tornada a l'hotel. Dinar en 
restaurant. Allotjament.

18 D’OCTUBRE: IGUAÇÚ
Desdejuni. Eixida per visitar el costat argentí 
de Iguaçú. Eixirem des de la "Estació 
Central", des d'on eixiran els diversos 
passejos: El passeig Gola del Diable s’inicia 
a l’Estació Gola del Diable per caminar per 
passarel·les d'uns 1.200 metres. El passeig 
té una durada de dues hores, i un rang de 
dificultat baix. La tornada es realitza amb 
tren fins al Centre de Visitants. Dinar en 
restaurant. Retorn a l'hotel i allotjament.

19 D’OCTUBRE: IGUAZÚ - BUENOS AIRES - 
TRELEW - PORT MADRYN
Desdejuni a l'hotel. A l'hora acordada 
trasllat a l'aeroport per prendre el vol a 
Trelew, via Buenos Aires. Arribada i trasllat a 
l'hotel a Puerto Madryn. Allotjament.

20 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida cap a la Reserva Faunísti-
ca de Punta Tombo, la colònia de pingüins de 
Magallanes més gran del continent. Un 

recorregut per la reserva permet apreciar, a 
més del pingüins, moltes altres espècies 
d'aus marines que nidifiquen, o bé algun 
dofí dels que ocasionalment s'acosten a la 
badia. Dinar en restaurant. Continuem cap 
a la ciutat de Trelew, el centre més actiu de 
la vall del Riu Chubut. Allà es visiten els 
punts més atractius: l'antiga estació de 
tren, la plaça central i la vella capella. 
Trasllat a l'hotel i allotjament.

21 D’OCTUBRE: PORT MADRYN
Desdejuni. Eixida al matí des de la ciutat de 
Puerto Madryn cap a la Reserva Provincial 
Península Valdés. Arribarem a la localitat 
de Port Piràmides i passeig nàutic amb 
avistaje de balenes, llops marins, corbs 
marins, i, possiblement, dofins foscos. 
Després del desembarcament, es continua 
per terra cap al sud de la Península de 
Valdés. El següent destí és el Far de Punta 
Prima. Dinar. Vorem els penya-segats amb 
la finalitat de prendre proximitat amb un 
posta d'elefants marins. Posteriorment, 
s'arriba a Punta Cantor, per gaudir de la 
vista de la costa externa de la Península i la 
sorprenent topografia de Caleta Valdés. 
Retorn a l'hotel. Parada a l’Istme Carlos 
Ameghino per visitar el centre 
d'interpretació. Allotjament.

22 D’OCTUBRE: PORT MADRYN - TRELEW - 
USHUAIA
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Ushuaia. Trasllat i dinar a l'hotel. Resta 
del dia lliure. De vesprada, eixida des de 
l'hotel cap a  Ushuaia on prendrem un cata-
marà per dirigir-nos cap a la Illa dels Llops i 
l'Illa dels Ocells a través de les aigües del 
Canal Beagle. El recorregut comença nave-
gant per la badia d'Ushuaia des d'on s'obté 
una excel·lent vista panoràmica de la ciutat. 
Al final de la badia es travessa el Pas Chico, 
que indica l'inici del mític Canal Beagle. Es 
voreja la costa nord d'aquest canal, passant 
per l'Arxipèlag Bridges fins a aconseguir la 
Illa dels Ocells. Més endavant s'accedeix a 
l'Illa dels Llops, que presenta un interessant 
posta de llops marins. Finalment arribarem 
al Far de Les Eclaireurs. Retorn a l'hotel i 
allotjament.

23 D’OCTUBRE: USHUAIA
Desdejuni. Farem la visita del Parc Nacional 
de Terra de Foc i Badia Lapataia. Podrem 
gaudir d'un passeig amb múltiples vistes 
panoràmiques del Canal del Beagle, embo-
licades a la bonica entorn que proveeixen 
els últims contraforts de la Serralada dels 
Andes abans de submergir-se en l'oceà i el 

bosc andí-patagónico, format per diversitat 
d'espècies arbòries i diverses flors, com 
orquídies, violetes i senecis. Un recorregut 
entre torberes i dics de castors condueix al 
Riu Lapataia i la Llacuna Verda. En aquest 
lloc, els primitius habitants de la zona han 
deixat el seu testimoni en els "concheros", 
increïbles jaciments arqueològics que 
proporcionen interessant informació sobre 
els seus antics costums. Des d'aquí 
comença llavors el retorn a Ushuaia, fent 
una parada en el camí per admirar el Llac 
Roca. Conclosa l'excursió, tornada a l'hotel. 
Resta del dia lliure.

24 D’OCTUBRE: USHUAIA - EL CALAFATE
Desdejuni. A l'hora acordada trasllat a 
l'aeroport i voll a El Calafate. Trasllat a l'hotel. 
Allotjament.

25 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Esmorzar a l'hotel. Eixida des de l'hotel amb 
destinació a la Glacera Perito Moreno, ubicat 
al Parc Nacional Les Glaceres. Durant els 
primers cinquanta quilòmetres, el trajecte 
transcorre a través de l'estepa patagónica. 
A partir de l'ingrés al Parc Nacional hi ha un 
canvi en la vegetació que s'enriqueix amb 
les espècies típiques del bosc andí- patagò-
nic. La glacera és un impressionant riu de 

gel amb una superfície de 257 quilòmetres 
quadrats, una longitud de trenta quilòme-
tres i un front de quatre quilòmetres. Safari 
nàutic; l'embarcament es realitza al port 
ubicat a la Badia Baix de les Ombres, 
aproximadament a sis quilòmetres del 
mirador de la glacera. Dinar en restaurant. 
Retorn a l'hotel i allotjament.

26 D’OCTUBRE: EL CALAFATE
Desdejuni. Visita a Punta Bandera, per 
embarcar en el catamarà que navegarà pel 
Braç Nord del Llac Argentí cap a la Glacera 
Upsala, travessant la impressionant barrera 
de blocs de gel que es desprenen en forma 
constant del front de la glacera Upsala. Es 
continua navegant rumb al Canal Spegazzi-
ni per veure les Glaceres Sec, Heim sud i 
l'imponent Spegazzini. Retorn al port i 
trasllat a l'hotel. Allotjament.

27 D’OCTUBRE: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desdejuni. Trasllat a l'aeroport per agafar el 
vol a Buenos Aires. Trasllat a l'hotel. Sopar en 
restaurant.

28 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni. Visita de la ciutat: Plaça 
d'Armes, huí coneguda com a Plaça de 
Maig, la Piràmide de Maig, Casa Rosada,  el 

Cabildo, primer Municipi de la ciutat, i la 
Catedral Metropolitana. Des de la Plaça 
s'inicia el recorregut per l'Avinguda de Maig. 
Àmplies avingudes i espais verds apareixen 
constantment, un bon exemple és 
l'Avinguda 9 de Juliol. El recorregut continua 
pel barri de San Telmo. Dirigint-se cap al 
sud s'arriba al pintoresc i colorit barri 
portuari de La Boca, amb el seu famós 
carrer Caminito. Retorn a l'hotel.

29 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES
Desdejuni a l'hotel.  Anirem al barri de Port 
Madero amb els seus antics dipòsits portua-
ris convertits hui en oficines, habitatges, 
llocs d'entreteniment i elegants restaurants 
amb vista al Riu de la Plata i al residencial 
barri de Palermo. El Cementiri de la Recole-
ta sorprèn al visitant per la seva riquesa 
arquitectónica i per les importants persona-
litats de la vida social i política argentina.

30 D’OCTUBRE: BUENOS AIRES - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure. Trasllat a 
l'aeroport i vol de tornada a Barcelona.

31 D’OCTUBRE: BARCELONA - VALÈNCIA
Arribada a Barcelona i trasllat en autobús 
fins a València.


