2019
VIATGES AMB GUIA-ACOMPANYANT D'USSÍA TOURS
SORTIDES

DIES

DESTINACIONS

A DESTACAR

INCLOUEN

DES D’EUROS*

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.-

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.-

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.-

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.-
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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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