
Eclipsi 2017. Estats 
Units: Ruta del Jazz. 

INFORMACIÓ I RESERVES A: 
Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 
Tel. 937 272 263 o 937 261 127 
vallestour@vallestour.com  

ORGANITZACIÓ TECNICA GCMD—000228 

Del 18 al 27 d’agost 2017. 

18 ag. BARCELONA – NASHVILLE 
Vol regular amb destí Nashville, via una 
ciutat americana. Arribada, assistència i 
trasllat privat a l’HOTEL RENAISSANCE 
NASHVILLE o similar. Trobada amb el grup 
que ha realitzat la pre extensió. Nashville, 
ciutat coneguda com “Music City USA”, 
capital de la música country. Allotjament. 
 

19 ag. NASHVILLE – MOMOUTH CAVE 
NATIONAL PARK (143 km – 1 ½ hores) – 
ÀREA DE SHAWNEE NATIONAL PARK 
(270 km – 3 hores) 
Esmorzar. Sortida per carretera cap el 
Momouth Cave National Park per 
visitar la gran cova subterrània. És el 
sistema de coves més llarg del món. 
Disposa de més de 587 km de coves 
explorades, grans càmeres i laberints 
complexes. Un cop finalitzada la visita, 
continuació per carretera fins l’àrea del 
Shawnee National Park. Allotjament a 
l’HOTEL HAMPTON INN MARION o similar 
 

20 ag. ÀREA DE SHAWNEE NATIONAL 
PARK 
Esmorzar. Visita del Parc Nacional de 
Shawnee i prospecció per a situar-nos a la 
millor ubicació per la contemplació del 
eclipsi. Allotjament. 
 

21 ag. ÀREA DE SHAWNEE NATIONAL 
PARK  
Esmorzar. Matí lliure. A la tarda, 
observació del eclipsi. Allotjament. 
 

22 ag. ÀREA DE SHAWNEE NATIONAL 
PARK – MEMPHIS (330 km – 3 ¼ hores) 
Esmorzar. Trasllat per carretera fins a 
Memphis, bressol del blues i del rock-and-
roll, on els més grans, de B.B. King a Elvis 
Presley, van gravar els seus primers discs. 
Arribada i acomodació a l’HOTEL CROWNE 
PLAZA DOWNTOWN o similar. A la tarda, 
visita privada de la ciutat incloent el 
Museu del Cotó (Memphis Cotton 
Exchange) que reconstrueix l’historia 
d’aquest producte a la regió. Allotjament. 
 

23 ag. MEMPHIS – JACKSON – NATCHEZ 
(500 km – 4 ¾ hores) 
Esmorzar. Trasllat per carretera fins a 
Natchez. En ruta, parada a Jackson i visita 

panoràmica. Continuació fins a Natchez, 
ciutat plena de cases i mansions sudistes 
anteriors  i posteriors a la guerra civil 
situada al costat del riu Mississippi. Visita 
panoràmica. Acomodació a l’HOTEL 
HOLIDAY INN EXPRESS o similar. 
Allotjament. 
 

24 ag. NATCHEZ – BATON ROUGE - 
NEW ORLEANS (285 km – 3 hores) 
Esmorzar. Trasllat per carretera fins a 
New Orleans. En ruta, parada a Baton 
Rouge, zona de les plantacions de cotó 
típiques del sud del país i visita 
panoràmica. Continuació fins a New 
Orleans. Arribada i trasllat a l’HOTEL FOUR 
POINTS FRENCH QUARTER o similar.  
Allotjament. 
 

25 ag. NEW ORLEANS 
Esmorzar. Al matí, visita privada de la 
ciutat de New Orleans. Començaran la 
visita pel Vieux Carré descobrint el mercat 
francès (Café du Monde), els carrers del 
Canal de Bourbon, la catedral de Sant 
Louis i el Cabildo, notable edifici espanyol 
del segle XVIII. Recorregut cap al Garden 
District per veure les residencies 
històriques. Tarda lliure. Al capvespre, 
sopar-espectacle de jazz a bord d’un 
típic vaixell a vapor del Mississipi. 
Retorn a l’hotel. Allotjament.  
 

26 ag. NEW ORLEANS – BARCELONA 
Esmorzar. Temps lliure. A l’hora 
prèviament concertada, trasllat a 
l’aeroport. Vol regular amb destí 
Barcelona, via una ciutat americana. Nit a 
bord. 
 

27 ag. BARCELONA 
Arribada.  

PREU PER PERSONA APROXIMAT 
    SOCI       NO SOCI 
Habitació doble 2.980 €*    3.160 € 

Supl. Individual     790 € 
*L’acompanyant del soci gaudirà de preu de soci. 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Bitllet d’avió, classe turista, vol cia. 

regular: BARCELONA—NASHVILLE i NOVA 

ORLEANS—BARCELONA. 

•Trasllat aeroport—hotel—aeroport. 
•Estada 1 nit a Nashville, hotel 4*. 
•Estada 3 nits a l’Àrea de Shawnee NP, 
hotel 3*. 

•Estada 1 nit a Memphis, hotel 3*sup. 
•Estada 1 nit a Natchez, hotel 3* sup. 
•Estada 2 nits a New Orleans, hotel 4*. 
•Esmorzar diari. 
•Autocar durant tot el recorregut. 
•Visites segons programa. 
•Sopar-espectacle jazz a New Orleans. 
•Guia local de parla espanyola. 
•Guia acompanyant de la nostra agència 
amb un mínim de 40 persones. 

•Documentació de viatge. 
•Tramitació visat ESTA. 
•Assegurança assistència en viatge (cia. 
ARAG modalitat GV TOUR). 
 

EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Taxes d’aeroport (355 € a confirmar el 

dia d’emissió del bitllet). 

•Propines guia i xofer. 
•Maleters aeroports i hotels. 
•Serveis no especificats amb anterioritat. 

RESERVA I PAGAMENTS 

•Primer dipòsit de 500 € per realitzar la 
reserva en ferm més copia carnet soci. 

•Segon dipòsit abans del 31/01/2017 de 
1.000 € més fotocopia passaport. 

•Tercer dipòsit abans del 30/04/2017 de 
1.000 €. 

•Quart dipòsit abans del 30/06/2017 la 
resta. 

NOTA: Preu calculat per un mínim de 40 
persones i amb data 1/10/2016. Qualsevol 
alteració en el canvi de divisa, tarifa aèria, 

nombre de participants o serveis terrestres 
implicaria una variació en el preu final. 



 12 ag. BARCELONA – CHICAGO 
Vol regular amb destí Chicago, via una ciutat 
americana. Arribada, assistència i trasllat privat 
a l’HOTEL W CHICAGO LAKESHORE o similar. 
Temps lliure. Allotjament. 
 

13 ag. CHICAGO 
Al matí, visita privada de la ciutat de 
Chicago. A la tarda, recorregut en creuer pel 
riu  per a contemplar l’arquitectura 
moderna del centre de la ciutat des d’una altra 
perspectiva. Allotjament. 
 

14 ag. CHICAGO 
Trasllat privat i visita guiada de l’Observatori 
de Yerkes. De tornada, parada i visita a una 
comunitat Amish. Arribada a Chicago. 
Allotjament. 
 

15 ag. CHICAGO—WASHINGTON 
A l’hora prèviament concertada, trasllat a 
l’aeroport. Tràmits d’embarcament. Sortida amb 
vol regular amb destí Washington. Arribada, 
assistència i trasllat a l’HOTEL WESTIN 
GEORGETOWN o similar. Allotjament. 
 

16 ag. WASHINGTON 
Al matí, visita de mig dia de la ciutat més 
poderosa del país. Tarda lliure. Allotjament. 
 

17 ag. WASHINGTON 
Trasllat d’anada i visita del Museu de l’Aire i 
del Espai, visita guiada de 4 hores. Allotjament. 
 

18 ag. WASHINGTON – NASHVILLE 
A l’hora prèviament concertada, trasllat a 
l’aeroport. Tràmits d’embarcament. Sortida amb 
vol regular amb destí Nashville. Arribada, 
assistència i trasllat a l’HOTEL. Trobada amb la 
resta del grup.  

WASHINGTON I CHICAGO. Del 12 al 18 d’agost 2017. 

FLORIDA: NASA BASE ESPACIAL. Del 26 al 31 d’agost 2017. 

26 ag. NOVA ORLEANS – ORLANDO – CABO 
CAÑAVERAL (75 km – 1 hora) 
Trasllat a l’aeroport. Vol regular amb destí 
Orlando. Arribada, assistència i trasllat fins a 
Cabo Cañaveral. Allotjament a l’HOTEL 
RESIDENCE INN BY MARRIOTT CAPE 
CANAVERAL o similar.  
 

27 ag. CABO CAÑAVERAL 
Dia complet dedicat a la visita del Centre 
Espacial Kennedy (inclou trasllats i Daily 
Admission). Allotjament. 
 

28 ag. CABO CAÑAVERAL –  MIAMI 
Trasllat per carretera fins a Miami. Arribada i 
acomodació a l’HOTEL INTERCONTINENTAL 
MIAMI o similar. A la tarda, visita privada de 
la ciutat de Miami. Allotjament. 
 

29 ag. MIAMI – PARC NACIONAL 
EVERGLADES – MIAMI 
 Excursió privada de mig dia al Parc 
Nacional dels Everglades. Tarda lliure. 
Allotjament. 
 

30 ag. MIAMI – BARCELONA 
Trasllat a l’aeroport. Vol regular a Barcelona, via 
una ciutat europea. 
 

31 ag. BARCELONA 
Arribada. 

EL NOSTRE PREU INCLOU: 

•Bitllet d’avió, classe turista, vol cia. 
Regular: BARCELONA—CHICAGO—

WASHINGTON—NASHVILLE. 

•Trasllat aeroport-hotel-aeroport. 
•Estada 3 nits a Chicago, hotel 4*sup. 
•Estada 3 nits a Washington, hotel 

4*sup. 

•Visites segons programa. 
•Guia local de parla espanyola. 
•Entrada a l’Observatori Yerkes i Museu 
de l’Aire i del Espai. 

•Creuer arquitectura a Chicago. 
•Guia acompanyant de la nostra agència 
amb un mínim de 25 persones. 

•Documentació de viatge. 
•Assegurança assistència en viatge, cia. 
ARAG modalitat GV TOUR. 

PREU PER PERSONA APROXIMAT 
    SOCI      NO SOCI 

Habitació doble 1.960 €*   2.075 € 
Supl. Individual   650 € 
*L’acompanyant del soci gaudirà de preu de soci. 

NOTA: Preu calculat per un mínim de 25 
persones amb data 1/10/2016. 

RESERVA I PAGAMENTS 

•Primer dipòsit de 300 € per realitzar la 
reserva en ferm. 

•Segon dipòsit abans del 31/01/2017 de 
600 €. 

•Tercer dipòsit abans del 30/04/2017 de 
600 €. 

•Quart dipòsit abans del 30/06/2017 la 
resta. 

PREU PER PERSONA APROXIMAT 
    SOCI      NO SOCI 

Habitació doble 1.190 €*   1.260 € 
Supl. Individual   520 € 
*L’acompanyant del soci gaudirà de preu de soci. 

EL NOSTRE PREU INCLOU: 

•Bitllet d’avió, classe turista, vol cia. 
Regular: NEW ORLEANS—ORLANDO i 

MIAMI—BARCELONA. 

•Trasllat aeroport-hotel-aeroport. 
•Estada 2 nits a Cabo Cañaveral, hotel 
4*. 

•Estada 2 nits a Miami, hotel 4*sup. 
•Visites segons programa. 
•Guia local de parla espanyola. 
•Entrada al Centre Espacial Kennedy. 
•Guia acompanyant de la nostra agència 
amb un mínim de 25 persones. 

•Documentació de viatge. 
•Assegurança assistència en viatge, cia. 
ARAG modalitat GV TOUR. 

RESERVA I PAGAMENTS 

•Primer dipòsit de 200 € per realitzar la 
reserva en ferm. 

•Segon dipòsit abans del 31/01/2017 de 
400 €. 

•Tercer dipòsit abans del 30/04/2017 de 
400 €. 

•Quart dipòsit abans del 30/06/2017 la 
resta. 

NOTA: Preu calculat per un mínim de 25 
persones amb data 1/10/2016. 

ASSEGURANÇA CANCEL�LACIÓ 
Bàsic        150 € 

Chicago/Washington + Bàsic  185 € 
Bàsic + Florida    150 € 

Chicago/Washington + Bàsic + Florida 230 €


