Amics sardanistes i de la cultura popular catalana!

Aquest 2018, com ja sabeu la ciutat de Washington (Estats Units d’Amèrica), acollirà el 31è Aplec
Internacional que organitza Adifolk, la mostra més representativa de la cultura popular i tradicional del nostre
País, dins del prestigiós festival Smithsonian Folklife Festival.
Un any més, MONTBLANC VIATGES, agència col·laboradora d’Adifolk, oferim la possibilitat a tots els seguidors
de viatjar amb nosaltres cap a l’Aplec.
Aquest any l’Aplec tindrà un format diferent, i es celebrarà del 27 de juny a l’1 de juliol i del 5 al 8 de juliol. Per
aquest motiu, us presentem la proposta de viatge que hem preparat.
Ens posem a la vostra disposició, des de la nostra experiència en el món de la cultura popular i treballant per
fer d’aquest viatge amb nosaltres, un Aplec inoblidable.
Gràcies per la vostra confiança.

Núria
Directora “Montblanc Viatges”
Febrer de 2018.
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WASHINGTON · Del 27 de juny al 4 de juliol
Dimecres 27 de juny:

BARCELONA – WASHINGTON

Presentació a l’aeroport de Barcelona (2 hores abans de la sortida del vol).
Sortida amb vol directe a Washington.
Arribada i trasllat a l’hotel i allotjament.
Nit a l’Hotel.

Dijous 28 de juny:

WASHINGTON

Esmorzar a l’hotel.
Visita guiada a la ciutat de Washington: inici als voltants de la Casa Blanca, seguint per l’Avgda. Pensylvania on
veurem l’exterior del Capitoli, zona del Mall on hi ha alguns dels Museus Smithsonian, per acabar a l’Obelisc.
Seguirem gaudint de les vistes panoràmiques al monument a la Segona Guerra Mundial, el monument de
Thomas Jefferson, monument dedicat a Martin Luther King. Continuarem cap al monument dedicat a Lincoln,
als veterans de Vietnam i de Corea. El tour ens portarà al estat veí de Virgínia per vistar el Cementiri de
Arlington, on podrem veure la tomba de la família Kennedy. Els darrers punts a visitar en aquest Estat serà el
monument de Iwo Jima, l’edifici del Pentàgon, on tindrem una visita panoràmica i el monument a les Forces
Aérees. I de nou emprendrem el retorn cap a Washington.
Actes del 31è Aplec Internacional 2018 · Smithsonian Folklife Festival.
Nit a l’Hotel.

Divendres 29 de juny:

WASHINGTON

Esmorzar a l’hotel.
Actes del 31è Aplec Internacional 2018 · Smithsonian Folklife Festival
Nit a l’Hotel.
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Dissabte 30 de juny:

WASHINGTON

Esmorzar a l’hotel.
Actes del 31è Aplec Internacional 2018 · Smithsonian Folklife Festival
Nit a l’Hotel.

Diumenge 1 de juliol:

WASHINGTON

Esmorzar a l’hotel.
Actes del 31è Aplec Internacional 2018 · Smithsonian Folklife Festival
Nit a l’Hotel.

Dilluns 2 de juliol:

WASHINGTON - NIÀGARA

Esmorzar a l’hotel.
Sortida amb autocar cap a Niàgara Falls, amb guia de parla hispana durant tot el tour. Visita al costat
Canadiense i Creuer Maid of the Mist.
Nit a l’Hotel Quality Inn and Suite Niagara Falls.

Dimarts 3 de juliol:

NIAGARA

Esmorzar a l’hotel.
Viatge en ruta de retorn a Washington.
Nit a l’Hotel.

Dimecres 4 de juliol:

NIAGARA – WASHINGTON – BARCELONA

Esmorzar a l’hotel.
Trasllat a l’aeroport de Washington.
Viatge de retorn amb vol directe a Barcelona.
Fi del viatge.

PREU PER PERSONA amb habitació doble: 2.380,00 €
SUPLEMENT amb habitació individual:

(taxes incloses)

895,00 €
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El preu del viatge inclou:










Passatges aeris amb vols directes en classe turista.
Trasllats amb autocar de l’aeroport a l’hotel, i retorn.
6 nits d’Hotel amb esmorzar a la ciutat de Washington.
1 nit d’hotel amb esmorzar a Niàgara.
Visita amb guia a la ciutat de Washington.
Circuït amb autocar i guia local Washington-Niàgara-Washington.
Creuer per les Cataractes Maid of the Mist Niàgara + Visita zona Canadiense
Assegurança d’assistència (15.000€) i cancel·lació anticipada per motiu justificat (5.000€)
Document Esta

RESERVES
Per poder formalitzar la reserva ens heu de fer arribar:
- nom i cognoms
- Passaport (vigent fins a 6 mesos després de la data de retorn)
- data de naixement.

Places limitades.
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