
Viatge a Los Angeles i 
Las Vegas 2019




Quan? 

Del 12 al 19 d’abril de 2019


Quan i com marxem? 

Amb el vol de Norwegian Airlines DY7109 que surt el dia 12/4 a les 14:50. Arriba a LAX a 
les 18:00 del dia 12/4 i torna el 19/4 a les 20:00 de LAX per arribar a Barcelona a les 
15:00


Ens trobarem a l’estació de trens de Granollers Centre a les 11:20 per anar cap a 
l’aeroport.

Els que vagin pel seu compte a les 12:30 a la T2 a la terminal de Norwegian


On estarem dormint? 

Las Vegas - Travelodge by Wyndham No airport//Near the Strip

5075 Koval LN. Las Vegas Nevada


Los Angeles - Dixie Hollywood Hotel


12/4 Los Angeles a Las Vegas 

Agafarem un tros de la Ruta 66 per anar de LA cap a Las Vegas. de camí podrem veure 
(depenent de les hores a les que anem) el Museu de la Ruta 66, les Mormon Rocks, el 
cotxe en el que van matar a Bonnie and Clyde, el Bottle Tree Ranch, Calico Ghost Town, 
Pioneer saloon i Seven Magic Mountains.









13/4 Las Vegas dia 1 


Lo primer, fer una foto sota el signe de las Vegas


Recorrerem The Strip, visitarem el Casino Bellagio, The Venicec, l’Hotel Paris.


Passejarem pel Freemont, visitarem l’espectacle de fonts del Bellagio i anirem a la presa 
Hoover.







 

A la nit anirem als Casinos de Las Vegas


14/4 Las Vegas dia 2 - Grand Canyon West Rim 

de camí anirem  a veure la presa Hoover, la mes gran de tot el mon


Anirem a veure el Gran Canyon i visitarem als indis Arapoahoes.


A dins del parc veure l’Skywalk i ab els autobusos interns anirem veient part del Gran 
Canyon menys la part nord que està tancada







A la tarda veure la posta de sol al Canyon


15/4 Viatge a Los Angeles 

16/4 Los Angeles 

Downtown 


Veurem el districte de Downtown que es com un petit Manhattan. Carrers Figueroa i Hill 
on veurem l’Staples Center (Lakers i Clippers), el Museu dels Grammy i LA Live i també la 
Biblioteca de Los Angeles.


La segona zona es on veurem el Walt Disney Concert Hall (dissenyat per Frank Ghery), 
l’Auditori de Dorothy Chandler, la Catedral de Los Angeles i l’Ajuntament.


LA tercera zona es la d’El Pueblo (barri mexicà) i Chinatown o veurem Olverra Street i 
Union Station.




 



17/4 Los Angeles 

Hollywood


Veurem el Passeig de la Fama, El teatre Dolby on es fa la cerimònia dels Oscars i el Teatre 
Xino.


També veurem l’Hotel Roosvelt, un dels mes antics i famosos de la ciutat. Passarem pel 
Museu de la Cera i el Museu Guiness dels records mundials i anirem a un centre 
comercial des d’on podrem veure el famós senyal de Hollywood.


Anirem a l’observatori Griffith i ens acostarem a la senyal de Hollywood on podrem veure 
vistes de la ciutat.


Los Angeles dia 6 



18/4 Los Angeles 

Beverly Hills i Santa Monica


Aquí passejarem per Rodeo Drive (Julia Roberts a Pretty Woman) i veurem les cases mes 
luxoses de Los Angeles.


Anirem a Santa Monica coneguda per la imatge de les drassanes amb la noria de fons


Anirem a la platja de Venice Beach (Los Vigilantes de la playa) i veurem un dels passeigs 
marítims mes coneguts del mon.


19/4 Los Angeles 
Aquest dia el passarem al voltant dels Universal Studios. i anirem cap a l’aeroport.


A les nits anirem a escoltar música i us deixem com a soprpresa les vistes a escoles de 
Música dintre del nostre recorregut






Que hem de potrar? 

Equipatge de mà de 40x55x23 cm i maxim 10 kg. i bolso de 33x25x20 cm.


Documentació: 


-   ESTA

- DNI

- Pasaport vigent durant 6 mesos

- Tarjeta sanitaria


- Tarjeta VISA (alla es pot pagar tot en VISA pero si algu vol portar dollars que ho faci si 
vol)


Dins la maleta: 

- Vestit de bany, tovallola de fibra i xancletes

- Pijama

- Necesser amb els estris amb liquids i cremes que no sobrepassin els 100ml. tancats en 

bosses individuals de plastic.

- Roba interior per 8 dies

- 2 pantalons

- 5/6 samarretes

- calçat lleuger de recanvi


- Menjar de l’avió: coses per picar com fruits secs, patates o galetes i dinar i sopar


Posat: unes bones bambes o sabates de trekking, pantalons, samarreta, forro polar o 
jersei i un anorak gruixut i bufanda o mocador.


Cuidado que els endolls son diferents, portar adaptador i càmara de fer fotos. 

BON VIATGE!!


