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Des de  

1.650 € 

 
GC 1881 

Nova York i Hawaii (16 dies) 

Nova York I el paradís tropical de Hawaii 

Un itinerari dissenyat pels que volen gaudir de tots els extrems dels EUA: Des de la mítica ciutat de Nova York, a un combinat de 

tres illes de l’arxipèlag més conegut del Pacífic: Hawaii. Un conjunt d’illes espectaculars on es pot gaidir tant de la platja i el surf, 

com del senderisme per la selva, contemplar volcans, o relaxar-se  en un ambient distès en ciutats com Honolulu. 

 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies  1-4 .- Arribada a Nova York. Dies lliures per 

visitar la ciutat que mai dorm. Excursions 

opcionals a Washington o Boston. Possibilitat de 

recorreguts guiats pels barris de la ciutat etc... 

Dies 5 a 8.- Vol a l’Illa Gran de Hawaii. Visita de les 

zones volcàniques, platges, rutes etc en cotxe de 

lloguer. 

Dies 9 a 12. Vol de Gran Hawaii a l’illa de Maui. 

Visita dels cràters, platges i vile en cotxe de lloguer 

 Dia 13 a 15.- Vol a l’illa de O’ahu. Visita de Pearl 

harbor, Honolulu i tota la costa tropical en cotxe 

de lloguer 

Dia 16.-  Retorn a la ciutat d’origen 

 

NOTA 1: Possibilitat de variar els dies d’estada a 

cada illa o augmentar l’estadad a Nova York 

 

Nota 2. Possibilitat de canviar la ciutat de Nova 

York per una altra com San Francisco o Los 

Angeles 

Preus i condicions  

 

 

 

Inclou: Allotjaments de gamma mitjana pels dies programats en hotels cèntrics + 

cotxe de lloguer a cada illa de hawaii (Gran Hawaii, Maui o O’ahu) + dossier de ruta 

(Horaris, preus, mapes, plànols, què fer etc...) + 100% gestions 

 

No inclou: Vols internacionals (et busquem el vol més barat per complementar 

aquest viatge), Vols domèstics entre illes. Activitats extres i entrades als llocs, 

qualsevol concepte no especificat a l’apartat “Inclou”, assegurances optatives 

 

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, a gust del viatger 
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Nova York- Skyline Illa de Gran Hawaii 

 

 

Volcà a l’illa de Gran Hawaii Senderisme per Molokai 

  

Molokai Paisatge volcànic a Maui 

 


