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13 ABRIL

9

VIDA DE FARAONS:
EL CAIRE, EL NIL,
ABU SIMBEL

El viatge somiat! De dissabte a diumenge (setmana
completa) i amb una climatologia molt agradable; les
Piràmides i l'Esfinx; la vida als basars de Khan el Khalili;
l'inoblidable Creuer del Nil des de Luxor fins a Aswan; el
luxe de visitar Abu Simbel gairebé sense turistes,
assistint a l'espectacle de Llum i So, i sentin-se quasi
com Ramsés II assistint a la sortida del sol,...

Vols directes de línia regular a i des de El Cairo; hotels
i creuer de 5* Deluxe (motonau Tulip totalment
renovada amb inici de la navegació el passat mes
d'octubre), excepte una nit en hotel de 4* (el millor
d'Abu Simbel); pensió completa (un dinar tipus picnic);
totes les visites incloses.

2.978.-

6

EL PAÍS DE GAL·LES

Destinació totalment inèdita al mercat nacional; paisatges
inoblidables i localitats senyorials (Llandudno), així com
pobles encantadors (Aberaeron); els castells en millor
estat de conservació de tot el Regne Unit (Conwy,
Caernarfon,..); el tren de vapor més antic del país; el
castell Penrhyn (s'acaba de filmar Joc de Trons); la
destil·leria de whisky gal·lès Penderyn ;...

Vols directes de línia regular a i des de Birmingham;
hotels de 4* (un d'ells, edifici georgià del segle XVIII);
pensió completa, excepte 3 àpats; totes les visites
incloses (visita de destil·leria de whisky gal·lès, recorregut
en tren històric de vapor,...).

1.880.-

4 MAIG

9

LA PÈRSIA DE
LES 1001 NITS

De Shiraz a Teheran, descobrint els lloc més meravellosos de l'antic imperi persa: el mausoleu t'Aliaven
Hamzeh; Persèpolis; la ciutat d'adob de Yazd, la plaça de
l'imam a Isfahan, el tresor de Teheran;...amb visat
electrònic i sense segell al passaport.

Vols de línia regular a Shiraz i des de Teheran, via
Istanbul; hotels de 4* sup. i 5*; pensió completa excepte
2 àpats; totes les visites incloses.

2.150.-

14 MAIG

11

TURQUIA INÈDITA
(L'EST)

Ademés de tornar a Istanbul i la Capadòcia, el leit-motiv
del viatge és descobrir-vos l'est del país, inaccessible al
turisme durant molts anys: Tars (ciutat natal de San Pau i
una de les més antigues del món); Antioquia (d'on
procedeixen els primers cristians i on visitarem el seu
museu, amb una de les col·leccions de mosaics romans i
bizantins més importants del món); els rius Èufrates i
Tigris; el mont Nemrut (amb la imatge inoblidable dels
caps dispersos per la muntanya);...

Vols de línia regular a Kayseri i des de Mardin, via
Istanbul; hotels de 4* (excepte 1 nit a Urfa, hotel de 3*
sup.) i de 5* Deluxe a Istanbul (Hotel Barceló, totalment
reformat i al costat de la Plaça Taksim)l; pensió completa
excepte 1 sopar; totes les visites incloses.

2.384.-

30 JUNY

4

LA LAVANDA
EN FLOR

Quantes vegades hem tingut en el cap imatges d' infinits
camps plens d'espígol, amb un color morat impressionant!!;...doncs ara li donem l'oportunitat de descobrir-los,
de la nostra mà; ademés coneixerem els pobles més
macos de la famosa Provença francesa i, com no,
podrem comprar en un dels seus mercats setmanals,
plens de vida i color.

Autocar de primera línia, totalment climatitzat; un únic
hotel de 4* situat al centre d'Avinyó (Novotel Avignon
Centre); pensió completa, excepte 1 sopar; totes les
visites incloses.

674.-

SETMANA SANTA

16 ABRIL
SETMANA SANTA
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12

EQUADOR I
GALÁPAGOS

Un dels països més macos i desconeguts de Sud-amèrica; les ciutats colonials de Quito i Cuenca; la costa a
Guayaquil; l'avinguda del volcans amb l'imponent
Cotopaxi; la visita a la hisenda productora de cacau; la
flora i fauna de les Illes Galápagos, amb espècies úniques
al món sencer (guia naturalista privat).

Vols de línia regular a i des de Guayaquil, via Madrid;
hotels de 5* a Guayaquil i Quito + resta de 4* (un d'ells,
hotel boutique d'estil colonial); pensió completa, excepte
2 sopars; totes les visites incloses (a Galápagos:
excursions diàries amb embarcació privada, amb
sortida/arribada a l'illa de Santa Cruz); taxa migratòria i
del Parc Nacional.

4.985.-

14 JULIOL

17

O BRASIL MAIS
MARAVILHOSO

El creuer de l'Amazones amb el millor vaixell (Iberostar);
la ciutat d'Oscar Niemeyer (Brasília); el tipisme de
Salvador de Bahia (tenim el nostre hotel al Pelourinho); la
inoblidable Rio (hotel situat davant de la platja de
Copacabana); i la GRAN MERAVELLA DE LA NATURALESA (els Llençoes Maranheses: piscines naturals d'aigua
de pluja en un desert de milers de dunes de sorra
blanca,...una PASSADA!!!).

Vols de línia regular (transcontinentals directes des de
Barcelona a Sao Paulo i viceversa + enllaç amb vols
interiors); hotels de 4* i 5* + el millor creuer de
l'Amazones; pensió completa (excepte 2 dinars i 2
sopars); totes les visites incloses.

6.398.-

3 AGOST

8

LA GRAN SORPRESA:
ROMANIA

Paisatges muntanyosos impressionants (Carpats),
ademés molt agradables per poder suportar les
previsibles altes temperatures del més d'agost; nuclis
històrics bellíssims (Sighisoara) i palaus increïbles (a
Bucarest, fet construir pel dictador Ceaucescu); terra de
llegendes (Compte Dràcula) i els monestirs (amb frescos
pintats a l'exterior) més artístics de tot el continent;...

Vols de línia regular a i des de Bucarest, via una
ciutat europea; hotels de 5* (excepte a Suceava i
Poiana Brasov: 4*, que son els millors de cada lloc);
pensió completa (un sopar amb folklore); totes les
visites incloses.

1.970.-

11 AGOST

13

PERÚ ESPECTACULAR

Les ciutats colonials d'Arequipa i Cusco (amb una de les
places més maques de tot el continent); l'impactant llac
Titicaca (visitem una de les seves illes flotants i entrarem
a Bolívia per descobrir l'illa del Sol); el meravellós llegat
dels inques amb l'inoblidable descobriment del Macchu
Picchu, ademés de tot "el Valle Sagrado" i les seves
importants restes arqueològiques; la costa a Paracas.

Vols directes de línia regular a i des de Lima; hotels
de 5*; pensió completa excepte 3 àpats; totes les
visites incloses (excepte el vol opcional per gaudir
de les enigmàtiques "Líneas de Nazca").

5.480.-

31 AGOST

9

CAMÍ DE
SAMARKANDA

NAraazcas"e;n..s.e visat i a la millor època de l'any!!; les
ciutats més monumentals de la mítica "Ruta de la Seda":
Khiva, amb una ciutadella d'adob de les més maques de
tot l'Àsia Central; la ciutat fortificada de Bukhara;
l'impactant plaça del Registán a Samarkanda (sols per
aquesta visita, ja val la pena el viatge);...

Vols de línia regular a i des de Tashkent, via Istanbul;
hotels de 3* sup. i 4*; nou tren per fer el trajecte Khiva a
Bukhara; tren ràpid (AVE uzbek) per fer els trajectes
Bukhara - Samarkanda - Tashkent; pensió completa (un
sopar amb folklore); totes les visites incloses.

2.420.-
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14 SETEMBRE

8

ISLÀNDIA: NATURA I
AURORES BOREALS

Una de les destinacions més sorprenents d'Europa, pel
que fa a fenòmens de la natura: guèisers (aquí es troba el
lloc escollit pels geòlegs per estudiar-los); catarates de
molt diversa tipologia; separació de plaques tectòniques;
volcans; llengües de glacera; paisatges lunars;... doncs si
a tot això li sumem el que en aquesta època de l'any és
molt probable que assistim a l'espectacle de les "Aurores
Boreals", doncs resulta que tenen l'oportunitat de
participar en un viatge únic i molt exclusiu.

Vols directes de línia regular a i des de Reykjavik; hotels
de 3* sup. I 4* (no utilitzem residències d'estudiants, ni
granges); pensió completa, excepte 1 sopar; totes les
visites incloses (vols interiors a i des de Akureyri per
evitar la "pallissa" d'haver de donar la volta a tota l'illa).

3.986.-

23 SETEMBRE

13

CANADÀ I USA
(COSTA EST)

Un viatge d'autèntic somni: Montreal; Quebec (tenim
reservades les habitacions al mític Hotel Chateau
Frontenac);el poblat dels indis Hurons; el creuer per les
Mil Illes; les Muntanyes Laurentianes en la millor època
de l'any (paleta cromàtica amb els grocs, ataronjats i
vermellosos de les fulles dels aurons canadencs); el canvi
de guàrdia a Ottawa; Toronto i les Catarates del Niàgara;
la pel·liculera Washington; Philadelphia y, com a cirereta
sobre el pastís de nata, la fascinant New York.

Vols de línia regular a Montreal i des de New York, via
una ciutat europea; hotels de 4* i 5* (el de Quebec al
Vieux Quebec i el de New York a Manhattan, al costat de
Times Square); pensió completa, excepte 3 àpats (sopar
de comiat navegant amb vistes de l'Estàtua de la Llibertat
i del Pont de Brooklyn); totes les visites incloses (creuers
de les Mil Illes al riu Sant Llorenç i Maid of the Mist a les
Catarates del Niàgara).

5.525.-

6 OCTUBRE

11

FESTIVAL TSECHU
A BHUTAN

Ja un clàssic a la nostra programació. Per què? Doncs per
la satisfacció dels viatgers que han tingut el privilegi
d'accedir al misteriós Regne del Drac, ja que han tornat
encantats; ciutats i gents pels què sembla que no ha
passat el temps (els homes continuen vestint amb una peça
llarga de tela llegada a la cintura, i que arriba als genolls);
hospitalitat i alegria sense parangó (poble somrient i
amable);... tot això sumat a l'assistència a un dels festivals
més coloristes de tota Àsia: el Tsechu (enguany assistirem
al que es celebra a la capital, Thimphu, la única capital del
món que no té ni un sol semàfor)

Vols de línia regular a i des de Paro, via una ciutat
europea i Delhi (farem parada a la capital india per
descansar entre els vols contractats i fer algunes
interessants visites); hotels de 4* i 5* (el de Paro edificat
en el típic estil bhutanès); pensió completa, excepte 1
dinar; totes les visites incloses; visats d'Índia i Bhutan;
taxes governamentals de Bhutan (Government Royalty +
Tourist Development Fund, que acoten l'accés de
turistes, doncs el cost diari és important).

4.670.-

17 OCTUBRE

16

BALENES, PERITO
MORENO, TERRA
DEL FOC, IGUAZÚ,...

Buenos Aires; pingüins i balenes a Península Valdés; la Fí
del Món a Ushuaia, el Parque Nacional de los Glaciares
(Perito Moreno); les catarates d'Iguazú.

Vols de línia regular a i des de Buenos Aires, via Madrid;
hotels de 3* sup. i 4*; mitja pensió; totes les visites
incloses, excepte 2 sortides opcionals (navegació "Todo
Glaciares" i "la Gran Aventura").

5.948.-
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6 NOVEMBRE

13

GUATEMALA
AL COMPLET

Una de les ciutats colonials més maques d'Amèrica
Central (Antigua); el llac Atitlán amb el rerefons dels
volcans; el mercat dels diumenges a Chichicastenango;
la cultura maya (Tikal); la navegació pel Río Dulce; les
esteles de Copán;...

Vols de línia regular a i des de Ciutat de Guatemala, via
Madrid; hotels de 4* i 5*; pensió completa; totes les
visites incloses.

4.130.-

20 NOVEMBRE

13

TARDOR AL JAPÓ

A la millor època de l'any (paisatges de fulla caduca
inoblidables: grocs, ocres, ataronjats, vermellosos, ...);
la modernitat de Tokyo i Osaka; la històrica Kyoto; la
visita obligada a Hiroshima i l'illa de Miyajima; el Japó
tradicional (Pobles patrimoni UNESCO), el Mont Fuji,
els Trens bala, ...

Vols de línia regular a Tokyo i des de Osaka, via ciutat
europea; hotels de 1a categoria, excepte una nit en
establiment tradicional ryokan; pensió completa, excepte
1 dinar i 3 sopars; totes les visites incloses.

5.795.-

Ademés, estem treballant en les següents destinacions:
MERCATS NADALENCS A LA BAIXA SAXÒNIA (5 al 8 de Desembre)
OHHH!!MÀN (14 al 21 de Desembre)
FI D'ANY A CÁDIZ (28 de Desembre a l'1 de Gener)
INDOXINA (17 al 31 de Gener 2020)
COLÒMBIA (8 al 22 de febrer 2020)

Sol·liciti'ns informació: Telf. 93 589 61 50 / mveciana@ussiatours.com

* Preu base per persona en habitació doble i amb promoció reserva anticipada. No inclou taxes, ni cap altre suplement.
** Consultar preus a partir del 25 de Febrer de 2019.
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