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ESTATS UNITS 
 

Senderisme als parcs de l’Oest 
 

VIATGE EN GRUP – 15 DIES 
 

 
 

 
 Per què proposem Estats Units? 

 
El vast territori d’Estats Units no necessita presentació. Si la creativitat i els desequilibris de la cultura urbana troben el 
seu paradigma en ciutats emblemàtiques com Nova York, Chicago i Los Ángeles, el granger americà representa el 
conservadorisme més intransigent, que barreja l’arrogància del pioner amb la franquesa i l’honestedat que donen les 
antigues arrels puritanes. La natura és un dels atractius més poderosos del continent americà, amb grans espais lliures 
de la pressió demogràfica que podria arribar a alterar la bellesa de l’entorn. Consegüentment, Estats Units alberga parcs 
i reserves de gran interès natural. Des dels paisatges desolats d’Alaska i el Yukon, fins als Everglades de Florida, passant 
per les Muntanyes Rocalloses, el Niàgara i el Colorado. Es pot anar de la cultura dels indis de les praderies nord-
americanes i els orígens del jazz a New Orleans, a la mitologia de la conquesta del Far West. “Descobrir Amèrica” és 
molt més interessant si es fa des de la intuïció i els interessos personals. 

 
 Mapa de la ruta 

 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

1 Barcelona o Madrid  Las Vegas  Hotel 

2 Las Vegas  St. George  E,D Hotel 

3 St. George  Zion  Bryce Canyon E,D Hotel 

4 Bryce Canyon  E,D Hotel 

5 Bryce Canyon  Page E,D Hotel 

6 Page  Monument Valley  Grand Canyon E,D Hotel 

7 Grand Canyon E,D Hotel 

8 Grand Canyon  Death Valley E,D Hotel 

9 Death Valley  Mammoth Lakes E,D Hotel 

10 Mammoth Lakes  Mono Lake  Bodie  Yosemite E,D Hotel 

11 Yosemite E,D Hotel 

12 Yosemite  San Francisco  E,D Hotel 

13 San Francisco E,D Hotel 

14 San Francisco  Barcelona o Madrid E  

15 Barcelona o Madrid   

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

Dia 1 |  BARCELONA o MADRID  LAS VEGAS 

Sortida en línia regular cap a Las Vegas. Arribada i allotjament a l’hotel La Quinta o similar. 
Nota: Per arribar de l’aeroport al centre de Las Vegas un taxi costa uns 35USD aproximadament i l’autobús uns 
5USD per persona. 
 
Dia 2 |  LAS VEGAS  ST. GEORGE (160 km - 2 hores) 

Esmorzar i a les 08.00 reunió d’introducció del viatge amb el guia. Sortida cap a Utah i el desert vermell. Arribada a 
St. George per fer una caminada que ens porta al Snow Canyon. Els senders ens condueixen per belles roques 
llises, tubs de lava i interesants formacions geològiques com les “pedres moqui”, curioses pedres arrodonides que 
segons alguns científics es van formar fa 190 milions d’anys quant la zona estava coberta pel mar, també 
conegudes com pedres navajo, els indígenes Anazazis Hopi i Zuñy les feien servir com pedres esotèriques, doncs 
creien que venien de l’espai. Pedres similars s’han trobat a Mart, està prohibit agafar-les. Posteriorment visitarem 
un jaciment de dinosaures (entrada inclosa). Allotjament a l’Hotel Ramada St George o similar. 
Lava Tube: 2-3 hores, +/- 100m (desnivell) 

mailto:info@altairviatges.com
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1OXW2PNGnH1q7yHehkrqSNekYD9U&ll=36.94354628467218%2C-116.296447&z=6
http://www.laquintalasvegasairportnorth.com/
https://www.wyndhamhotels.com/ramada/st-george-utah/ramada-st-george/overview?CID=LC:RA::GGL:RIO:National:00611&iata=00065402
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Dia 3 |  ST.GEORGE  ZION  BRYCE CANYON (190km - 2 hores) 

Zion és famós per les seves parets escarpades de pedra sorrenca de 800 m. d’alçada que s’alcen als cels blaus. 
Anirem d’excursió a Angel’s Landing, una volta enorme de pedra sorrenca que s’aixeca sobre la vall estreta del Riu 
de la Verge, que ens ofereix vistes inoblidables. Opcionalment es pot pujar fins el cim. Si el temps ho permet, 
travessarem pels famosos estrets del “Riu La Virgen”. Al capvespre visitarem el Bryce Canyon per veure una 
sorprenent posta de sol. Allotjament al Bryce View Lodge o similar. 
Angel’s Landing: 4-5 hores, 8 km, +/-450m (desnivell) 
Estrets: 1-2 hores / 3-5 km, +/-0m (desnivell) 
 
Dia 4 | BRYCE CANYON   

Bryce Canyon és, per a molts visitants, un dels parcs més bonics dels Estats Units i tindrem tot el dia per gaudir-lo. 
Els senders serpentegen entre pinacles de pedra rosada que brillen sota la llum de el sol. El contrast de colors 
entre el vermell de les roques, el verd de la vegetació i l'intens blau de cel són un regal per als amants de la 
fotografia i la natura. Aquells que vulguin explorar la zona a cavall podran fer-ho de manera opcional ($ 50). 
Queens Garden / Peekaboo Loop: 5 hores, 13 km, +/- 300m (desnivell) 
Hi ha caminades addicionals disponibles, consultar amb el guia. 
 
Dia 5 |  BRYCE CANYON  PAGE (240km - 3 hores) 

Sortirem d’hora cap a Page al costat del Llac Powell. Aquest llac ha sigut format per contenir el Riu Colorado. Aquí 
les aigües són profundament blaves i reflecteixen les escarpades torres de pedra de color vermell fosc en una 
demostració sorprenent de colors que ofereix vistes inoblidables. Vostè tindrà tot el dia per explorar l’àrea. 
Tindrem l’oportunitat de visitar l'Antelope Canyon (opcional aproximadament $70) i caminar fins a Horseshoe 
Bend. Allotjament a l’hotel Quality Inn Page  o similar. 
 
Dia 6 |  PAGE  MONUMENT VALLEY  GRAND CANYON (450km - 4.5 hores) 

Després d'un curt recorregut, arribarem al famós Monument Valley de la tribu dels Navajos. Gegants tòtems de 
pedra i els altiplans de roca s'aixequen al cel blau de la vall. Es recomana un viatge inoblidable amb tot terreny per 
a una trobada amb els Navajo (des de $70), descobrint bells i misteriosos llocs com "Ear of the Wind" i "Big 
Hogan".  A la tarda, ens dirigirem cap al Grand Canyon per l'entrada Est, fins arribar a la nostra zona d'allotjament, 
a les portes de l'entrada al parc. Allotjament a l’ hotel Red Feather Lodge o similar. 
 
Dia 7 |  GRAND CANYON  

Dediquem el dia a admirar aquest parc nacional, nomenat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Degut a les 
regulacions del parc, totes les caminades són sense guia. Vostè te l’opció de fer una caminada dins del Gran 
Canyon cap al punt de l’altiplà (Plateau Point), o caminar al llarg de la vora de l’oest, on les vistes són increïbles 
gaudides amb gran pau i tranquil·litat. És hora d’extasiar-se amb una altra posta de sol inoblidable. 
Kaibab Ridge: 3-4 hores / 5 km / 300 m (desnivell)  
Punto de l’altiplà: 8-12 hores / 20 km / 1150 m (desnivell)  
Alça al llarg de la vora: fins 4 hores / 13 km / 50 m (desnivell) 
 
Dia 8 |  GRAND CANYON  DEATH VALLEY (500km - 5 hores) 

Al matí, de manera opcional, podrà gaudir d'un vol en helicòpter amb les impressionants vistes del Gran Canó. A la 
tarda, sortida cap a Death Valley a través de la ruta 66 i dels deserts de Nevada. El hotel està situat a l’entrada de 
Death Valley Allotjament a l’ Hotel Longstreet Casino o similar. 
 
Dia 9 |  DEATH VALLEY  MAMMOTH LAKES (400km - 4 hores) 

Ens endinsem al parc on s’observa el gran contrast amb els deserts vermells i verds de Utah. Les condicions 
climatològiques són extremes, ja que és un dels llocs més calents del planeta. A l'estiu la temperatura pot arribar 
als 50°C. Veurem els contrastos de les dunes de sorra i les rígides vessants de color marró i negre. Si la 
temperatura ho permet, farem una excursió a través dels "Bad Lands". A la tarda, continuarem el recorregut per la 
vessant a uns 4.400 m d'alçada fins arribar a la petita ciutat de Mammoth. Allotjament. 
Bad Lands: 2-3 hores / 5 km / 200 m (desnivell).  
Mammoth: 3-4 hores / 8 km, diferència d’elevació: depèn de la caminada. 
 
Dia 10 |  MAMMOTH LAKES   MONO LAKE     YOSEMITE (200km - 4 hores)  

Al matí explorarem el Mono Lake, un dels llacs més antics del món, on trobarem aigües termals i grans rierols. A 
continuació, ens dirigirem al pas de Tioga, a una alçada de 3.030 mts. Continuació cap a Yosemite, si el temps ho 
permet, escalarem el cim de Lembert Dome, on gaudirem d'unes belles vistes.  

mailto:info@altairviatges.com
https://www.bryceviewlodge.com/
http://quality-inn-at-lake-powell-page.hotel-ds.com/es/
http://www.redfeatherlodge.com/
http://www.longstreetcasino.com/
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Ens allotjarem en cabanyes en el cor de Yosemite, eix de l'activitat econòmica de la vall i al centre del parc. Són 
tendes de campanya amb bany a compartir. L’avantatge és l’accés directe a les pistes de senderisme necessàries 
per aquells que desitgin anar d’excursió a Half Dome. Allotjament 2 nits en cabanes rústiques.  
Nota: Per les sortides de Maig i Octubre, es desvia la ruta per Sonora Pass, doncs Tioga pass pot trobar-se tancat. 
Lembert Dome: 3 hores / 8 km, +/-300m 
 
Dia 11 |  YOSEMITE  

Aquells que vulguin pujar al cim de Half Dome hauran de sortir a les 6 del matí, la resta del grup i de manera més 
tranquil·la, podran caminar fins a la Glacera Point, el mirador més interessant del parc, on podran veure els 
impressionants penya-segats de Half Dome. S'oferiran tres caminades amb diferent grau de dificultat quant a 
durada i longitud: dues caminades amb vista de la vall avall, i una caminada al llarg de la vora de la vall. Es 
recomana llogar una bicicleta per gaudir d’una tarda temperada a la vall, visitarem les cascades o navegarem pel 
riu avall en una balsa sobre el riu la Merced. A la tarda, anirem a la recerca dels óssos que habiten a la zona de 
manera salvatge. Allotjament. 
Panorama Trail des de Glacier Point: 4-6 hores / 12 km / 200-900 m desnivell. 
4 Mile Trail: 4-5 hores / 10 km / 900 m desnivell. 
Sentinel Dome & Taft Poing Loop: 4 hores / 10 km / 200 m desnivell. 
Half Dome: 8-10 hores / 20 km / 1500 m desnivell. Es necessari permís amb antelació. 
 
Dia 12 |  YOSEMITE  SAN FRANCISCO (400km – 4-5 hores) 

Al matí, anirem d’excursió a contemplar les gegantines arbredes de Sequoies. Això permet una caminada pausada 
a través d’un bosc sorprenent d’arbres gegants antics i mil·lenaris. Després de sortir del parc sortida cap a San 
Francisco pels penya-segats costaners de l'Oceà Pacífic. Travessarem caminant el famós Golden Gate. Allotjament 
a l’hotel Whitcomb o similar. 
 
Dia 13 |  SAN FRANCISCO  

Durant el matí visitarem la ciutat a peu i en tramvia, explorant les seves meravelles com Union Square, Chinatown i 
Fisherman's Wharf. Finalment, es gaudirà de les sorprenents vistes des Coit Tower. Els lliurarem un passi perquè 
puguin recórrer la ciutat en tramvia pel seu propi compte. Recomanem realitzar a la tarda un creuer per la badia 
fins a l'illa d'Alcatraz o realitzar un passeig en ferri fins a Sausalito (opcional). Allotjament. 
 
Dia 14 |  SAN FRANCISCO  BARCELONA o MADRID 

Esmorzar i temps lliure fins l’hora del trasllat a l’aeroport (per compte propi). Sortida en vol de tornada, nit a bord. 
Nota: Per arribar a l’aeroport de San Francisco un taxi costa uns 60USD aproximadament i l’autobús uns 5USD per 
persona. 
 
Dia 15 |  BARCELONA o MADRID 

Arribada i fi dels serveis. 
 
Nota: Determinades sortides inicien el viatge a San Francisco i finalitzen a Las Vegas. 
 
 PREU PER PERSONA 2023 
 
SERVEIS DE TERRA 
Mínim 4 persones:   4.545€ 
Preu 3ª persona compartint habitació amb altres dos: 3.575€ 
Suplemento habitació  individual:  1.360€ 
 
Nota: Pels que viatgen sols, oferim la possibilitat de compartir habitació amb una altra persona del mateix sexe 
sense pagar suplement single. En el cas que en tancar el grup no hi hagués cap persona a compartir, no s’hauria de 
pagar el suplement d'habitació individual. 
 
Revisió de preus: El preu del viatge podrà modificar-se per variacions del preu del transport derivat del cost del 
combustible, de les taxes i els impostos inclosos en el contracte, incloses les taxes, impostos i recàrrecs turístics, 
d’aterratge i d’embarcament o desembarcament en ports i aeroports, així com per la variació en el tipus de canvi 
aplicat en Febrer 2023. En cap cas, es revisarà a l’alça durant els 20 dies anteriors a la data de sortida del viatge.  
 
 
 

mailto:info@altairviatges.com
http://www.hotelwhitcomb.com/main/WHITCOMB-Page.asp?p=1
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 SORTIDES 2023 
 
Sortides amb guia de parla castellana i anglesa 
Des de Las Vegas: 6 d’agost 
Des de San Francisco: 22 juliol i 19 d’agost 
 
Sortides amb guia de parla anglesa i altre idioma a confirmar: 
Des de Las Vegas: 14 maig, 11 juny, 9 juliol, 3 setembre i 1 d’octubre 
Des de San Francisco: 27 maig i 16 setembre 
 
 GRUP MÍNIM / MÀXIM 
 
La realització del present viatge requereix la participació d’un mínim de 6 persones i màxim 13. De no arribar a aquest 
mínim, l’agencia te dret a anular el viatge a més tardar fins 20 dies naturals abans de l’inici del viatge. Edat mínima 8 
anys. 
 
 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 
 
INCLOU   

• Transport en furgonetes de 15 passatgers. 

• 11 nits en hotels de 3 estrelles amb bany privat. 

• 2 nits en campament fix a la Vall de Yosemite amb bany compartit. 

• 13 esmorzars i 12 dinars tipus pícnic fets entre tots. 

• Xofer que fa, a la vegada, les funcions de guia. 

• Entrades a Parcs Nacionals i Monument Valley. 

• Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació fins 1.000€  
Nota: L’assegurança inclou assistència en viatge i cancel·lació davant del  covid-19 

 
NO INCLOU  

• Vols i taxes: (Tarifa en base a la companyia AIR CANADA/SWISS en classe W+H). Sortides Barcelona o 
Madrid: 1.415€ (taxes incloses calculades al febrer/23). L'opció d'una altra companyia o tipus de tarifa 
comporta una variació en el preu. 

• Trasllats. 

• Menjars no esmentats. 

• Caminades guiades en alguns parcs nacionals. 

• Excursions opcionals. 

• Propines pel guia (entre 90 i 130USD, depenent del grau de satisfacció). 

• Visat. 

• Qualsevol servei no esmentat en l'apartat anterior. 
 
 PÒLISSES OPCIONALS DE DESPESES D'ANUL·LACIÓ, MORT O INVALIDESA I AMPLIACIÓ DE COBERTURES 
 
Degut a que tant les companyies aèries com els prestadors dels serveis tenen condicions d’anul·lació molt estrictes, 
Altaïr Viatges posa a la vostra disposició assegurances especials de despeses d’anul·lació per cobrir les quantitats 
que considereu segons els vostres interessos. Queden excloses les activitats fisicoesportives en el medi natural i 
esports d'aventura. Consulteu suplement i el detall de les cobertures en cada cas. 
 
 CANCEL·LACIONS 
El viatger en qualsevol moment abans de l’inici del viatge pot resoldre el contracte havent d’abonar una 
penalització que equivaldrà al preu del viatge combinat menys l’estalvi de costos i els ingressos derivats de la 
utilització alternativa dels serveis de viatge.  
 
 PERSONES MOBILITAT REDUÏDA (PMR) 
Persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es troba reduïda per motius de discapacitat física, 
sensorial o locomotriu, permanent o temporal; discapacitat o deficiència intel·lectual; o qualsevol altra causa de 
discapacitat, o per l’edat, i la situació de la qual requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves 
necessitats particulars del servei posat a disposició de la resta de participants. Si algun dels interessats en fer un 
viatge a mida és PMR haurà d’informar-nos per poder consultar si el viatge a mida pot ser o no dissenyat per cobrir 
les seves necessitats. 

mailto:info@altairviatges.com
https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://www.altairviatges.com/cat-10/viajes-ofertas.html
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600vipplus.pdf
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Regulares%202023-%20Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento.pdf
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 RESERVES I FORMES DE PAGAMENT 
 
Per formalitzar la reserva s’abonarà un dipòsit mínim del 40% del preu total del viatge. Aquest percentatge podrà 
variar en funció de les condicions dels diferents proveïdors. La resta es liquidarà com molt tard 10 dies abans de la 
data de sortida. S’accepten com mètodes de pagament: transferència bancaria, xec nominatiu o targeta 
(exceptuant Amex i Dinners). Per pagaments en efectiu consultar condicions legals. 
 
 INFORMACIÓ PRÀCTICA 
 
VISATS 
Cal omplir el formulari d’autorització de viatge (ESTA) a través de la web oficial: https://esta.cbp.dhs.gov  
Aquest tràmit té un cost de 50 €, en cas de voler tramitar-ho a través d’Altaïr Viatges. 
Les persones que hagin viatjat a Cuba, l’Iran, l’Iraq, el Sudan, Síria, Líbia, Corea del Nord, Somàlia i el Iemen des 
del març del 2011, o tinguin doble nacionalitat d'algun d'aquests països, han de contactar directament amb 
l'Ambaixada. 

 
SALUT 
Recomanem consultar la web del Servei d’Atenció al Viatger Internacional.  
Amb la col·laboració del Servei de Salut Internacional de l’Hospital Clínic de Barcelona. 

 
CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE  
Viatge en grup reduït amb un mínim de 6 persones i màxim de 13. La ruta s'opera amb guies multilingües, segon la 
data de sortida. Recomanem consultar l’idioma que opera la sortida en el moment de fer la reserva. Degut a la 
regulació dels parcs i a problemes d’aparcament, el guia no podrà acompanyar al grup en algunes caminades. En 
aquest viatge, es podrà visitar i caminar pels famosos parcs de la costa oest dels Estats Units i descobrir els llocs 
més recòndits i enlluernadors d'aquesta zona. El realitzarem en furgonetes per poder tenir accés als llocs més 
exclusius on els grans autocars no poden arribar. Descobreixi Yosemite, Bryce Canyon, Zion, Gran Canó, Monument 
Valley, Las Vegas i San Francisco. També es tindrà l'opció de descobrir els parcs en jeep, bassa o fer alguna excursió 
a cavall. Els clients que vulguin visitar l’illa d’Alcatraz hauran de treure la seva entrada amb antelació, per tant es 
recomana fer-ho només acabar el city tour (per usar fer-les servir a partir del dia següent) o bé comprar-les per 
internet: www.alcatrazcruises.com  (disponibles des d’un mes abans de la data). 
Des del 2011, el Yosemite National Park sol·licita un permís per tots aquells que vulguin fer l’excursió al Half Dome. 
Aquest permís es tramita amb antelació a través de la web: www.nps.gov. El parc no permet a les agencies 
turístiques fer aquest tràmit. El cost és aproximadament d’entre 3 i 5 $. 
L'allotjament serà en hotels de categoria 3* i dues nits en cabanes turístiques amb banys comuns. No admetem 
nens menors de 8 anys. La dificultat és de nivell mitjà. Les caminades tenen una durada entre 3 i 6 hores.  
Si viatgen 3 persones juntes i comparteixen habitació a la tercera persona se li aplica un preu especial. Les 
habitacions triples tenen dos llits grans.  
Excursions Opcionals: Els preus poden patir variacions. 
San Francisco Bay Cruise: $35 
Bryce Canyon Rodeo: $15 
Bryce Canyon horseback ride: $65 
Antelope Canyon Boat Tour: $55 
Antelope Canyon: $70 
Monument Valley Jeep Tour: $75 
Grand Canyon IMAX: $15 
Sobre vol en helicòpter (25 minuts): 200-250USD 
Menjars: L'esmorzar es fa als hotels essent uns dies tipus continental (cafè, te, torrades, melmelades i, a vegades, 
cereals, llet, fruita i iogurt) o esmorzar americà (ous amb bacon). Els dinars són tipus pícnic i consisteixen en pa, 
formatges, embotits, galetes i aperitius que el guia lliura als viatgers perquè cada persona es faci el seu propi 
entrepà. Les begudes no estan incloses. Els sopars normalment es fan als restaurants dels hotels o en restaurants 
que el guia recomani. El cost aproximat del sopar és de 20-35 USD per persona més begudes i postres. Un got de vi 
costa entre 9-15 USD i una cervesa entre 6-10 USD.  
 
 
 
 
 
 

mailto:info@altairviatges.com
https://esta.cbp.dhs.gov/
https://www.clinicbarcelona.org/servicio-de-atencion-al-viajero-internacional/paises/estados-unidos
https://www.clinicbarcelona.org/servicio/salud-internacional
http://www.alcatrazcruises.com/
http://www.nps.gov/
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional
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Equipatge recomanat: Botes per caminar, calçat esportiu (no recomanat per a les excursions), impermeable o 
capelina, folre polar, gorra o barret, ulleres de sol, protecció solar, cacau pels llavis, repel·lent d'insectes, 
farmaciola, pantalons curts i llargs adequats per a les excursions, samarretes i cantimplora. Bastó per caminar en 
els senders estrets, rocosos o mullats. 
Recomanem vestir en capes, per a poder adaptar-se adequadament a les temperatures que varien durant el 
viatge. Podrem experimentar matins fresques, seguit de dies calorosos. Les capes ajuden a adaptar-se a aquests 
canvis de temperatura. 
A causa de la limitació d'espai al vehicle recomanem portar com a màxim dos peces. Hi ha la possibilitat de rentar 
roba per un mòdic preu durant el recorregut. 
 
DIVISES 
La moneda nacional és el Dòlar Americà (USD), consultar canvi a: XE converter.  
 
CLIMA 
A la primavera, estiu i tardor, el temps a Califòrnia i el sud-oest es considera molt estable, amb una abundància de 
sol. L'aire sec fa que les condicions per anar d'excursió sigui perfecte. A l'estiu, les temperatures són moderades, a 
Yosemite, Bryce i el Gran Canó (23 -27°C), ja que aquests parcs es troben a una altitud de 1000 - 2400 m., mentre 
que serà més calenta en el desert parcs (25 -35°C). La zona més calenta del viatge és la Vall de la Mort i Las Vegas, 
aquí es pot arribar a temperatures rondant els 40°C o per sobre. En els dies calorosos les excursions es duen a 
terme d'hora o tard per evitar la calor. A l'agost es poden donar tempestes que refreden l'aire deixant l'ambient 
més agradable. A la primavera i tardor, les temperatures són més fredes, a prop de 15-25°C a major altura i 20-
30°C en els deserts. La primavera dona pas a la florida d'abundants flors silvestres del desert, els cactus, etc., 
mentre que a la tardor gaudirem d'un ambient ideal per als qui els agradi la fotografia pels seus bells contrastos. 

 
SEGURETAT 
Sobre qüestions de seguretat, recomanem consultar la pàgina web del Ministeri d’Afers Exteriors.  
  
 PER SABER MÉS D’ESTATS UNITS 
 
Utilitza l’ampli fons bibliogràfic de la Llibreria Altaïr. Hem recopilat un conjunt de guies, mapes i llibres sobre Estats 
Units  que pots consultar amb la finalitat de submergir 
 
 
 CONDICIONS GENERALS  
 
Les condicions generals es troben a la nostra web. 
 

mailto:info@altairviatges.com
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=USD
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Estados+Unidos
https://www.altair.es/cat/libros-zona/estados-unidos-01A1/
https://www.altair.es/cat/libros-zona/estados-unidos-01A1/
http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html

