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Itinerari
02/06 BARCELONA - CALGARY

Sortida en vol via punt europeu (per confirmar) amb destinació Calgary. Arribada i recepció a 
l’aeroport. 

03/06 CALGARY - BANF Esmorzar i dinar i sopar

Esmorzar i visita orientativa pel centre de la ciutat. Aquesta ciutat és la famosa capital del món 
“cowboy”, compta amb autèntiques boutiques cowboy i l’Heritage Park que narra l’història de la 
provincia i l’impacte que va causar l’arribada del ferrocarril i la Indústria Petrolera. Després, ens 
dirigirem per carretera al Parc Nacional de Banff. Pararem al llarg de la ruta i al centre de la zona 
d’Hisendes.  També, de manera opcional es podrà montar a caball o fer caminates pels camins de 
la zona. Allotjament al Moose Hotel

04/06 BANFF - LAKE LOUISE - BANFF

Al matí, sortida cap al llac Minnewanka per gaudir d’un mini-creuer que ens ofereix vistes de les 
Muntanyes Rocoses Canadenques i informació sobre la rica història del llac. Continuarem cap al 
Lake Louise, passant pel Llac Moraine i els famosos pics Wenchemntka. Arribada i temps lliure a 
Lake Louise, el famós llac turquesa. Tornada a Banff. 
Allotjament al Moose Hotel. 

05/06 BANFF - CAMPS DE GEL - JASPER

Després d’esmorzar, iniciarem el dia fotografiant la Muntanya Castell. Admirarem el Glaciar Pata 
de Cuervo i els Llacs Boy i Peyto. La carretera ens donarà entrada al Parc Nacional de Jasper. Ar-
ribarem fins al Glaciar Athabasca, al Camp de Gel Columbia, on farem un passeig al Ice Explorer. 
Continuarem cap al poble Jasper. Allotjament al Sawridge Hotel. 

Sopar

Esmorzar i dinar i sopar

Esmorzar i dinar i sopar



06/06 JASPER -  KAMLOOPS

Després d’esmorzar comenzarem el nostre camí cap a Kamloops. Al llarg de l’autopista Yellow-
head, entrarem a la província de la Columbia britànica. Amb una parada a Clearwater, entrarem 
a Wells Gray Park i continuarem pel Riu Thompson a través de pintoresques muntanyes. Registre i 
allotjament a l’Hotel Coast Kamloops. 

07/06 KAMLOOPS - VANCOUVER

Esmorzar. Continuarem el nostre recorregut cap a Vancouver per trobar-nos amb el riu Fraser, el 
qual observarem pel camí. Descendirem a través de valls i prats fins arribar a Vancouver. Començar-
em el Tour per la ciutat per Yaletown, passarem per l’exòtic Chinatown, el més gran de Canadà. 
A pocs minuts, trobarem el barri més antic de la ciutat, l’entranyable Gastown, amb un original 
rellotge de vapor i petites botigues, galeries i restaurants amb encant. La terminal de creuers a 
Alaska, Canada Place, s’ha convertit en un dels símbols de la ciutat amb el seu sostre blanc en 
forma de 5 esplemes. Seguirem el camí fins a Stanley Park, amb una fantàstica vista de la badia, la 
ciutat i les muntanyes costeres. A la sortida del parc podrem veure la platja English Bay. 
Allotjament a l’Hotel Sheraton Vancouver. 

08/06 VANCOUVER - ISLA VICTORIA - VANCOUVER

Després d’esmorzar començarem el Tour Victoria. El dia començará amb un viatge d’una hora 
i mitja que ens traslladarà fins a l’illa de Vancouver. Navegarem entre un arxipèlag amb petites 
comunitats, cases de camps, i si tenim sort entre balenes grises, orques i foques a prop de la nos-
tra embarcació. Ja a l’illa, la nostra primera visita será als bonics Jardins Butchart, els jardins més 
famosos d’Amèrica per la seva varietat de flors i arbres. Continuarem cap al centre de la ciutat, on 
podrem veure els edificis de La Legislatura, el Empress Hotel, el Beacon Hill Park o Chinatown. Al 
final de la tarda, tornarem a Vancouver amb Ferry.  Allotjament a l’Hotel Sheraton Vancouver. 
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09/06 VANCOUVER - CREUER ALASKA
Esmorzar i a l’hora establerta, trasllat a la terminal de Creuers per embarcar a bord del Nieuw Am-
sterdam. Allotjament a bord. 

Esmorzar i dinar

10/06 CREUER ALASKA - DIA DE NAVEGACIÓ
Dia de navegació pel Pasatge Interior, gaudint dels escenaris naturals que ens ofereix. 
Allotjament a bord. 

Pensió completa

11/06 CREUER ALASKA - JUNEAU
Arribada a Juneau a es 13h. *Tour pel Glaciar Mendehall. Ens traslladarem fins al glaciar on podrem 
visitar el camí de les catarates de Nugget i caminar fins al Bosc Nacional Tongass mentre explorem 
els camins Steep Creek Trail.  *Excursió opcional
Allotjament a bord. 

Pensió completa

12/06 CREUER ALASKA - SKAGWAY
Arribada a Skagway a les 7h. Agafarem un *recorregut de 4h amb el Tren White Pass. Després del 
tren farem un recorregut a peu pel Carrer Broadway, on trobarem els edificis històrics de més 
rellevància com el Museu de la Fbere de l’Or, el mític Bar de Soapy Smith i el famós burdel “Red 
Onion”. Ens despedirem de Skagway a les 21h. *Excursió opcional
Allotjament a bord. 

Pensió completa



13/06 CREUER ALASKA - GLACIER BAY
Dia de navegació pel Parc Nacional del Glaciar Bay. El parc está considerat com Reserva de Biofera 
i Meravella de la Humanitat per la UNESCO. Viurem en directe com un monumental bloc de gel es 
separa del glaciar, creant un ensordidor so i explusant aigua a cent metres del creuer. 
Allotjament a bord. 

Pensió completa

14/06 CREUER ALASKA - KETCHIKAN
Arribada a Ketchikan a les 10h. *Tour de Ketchikan a peu. Començarem pel Carrer Creek, on es 
troben les famoses construccions sobre palafits. Aquests edificis sobre aigua van ser la seu dels 
legendaris bars de comerç il·legal d’alcohol i prostíbuls. Continuarem pel riu per veure les escales 
i els criaderos de salmó. Podrem visitar el Museu Totem Heritage Center o sobrevolar els Fiords de 
manera opcional. Els despedirem de Ketchikan a les 18h. *Excursió opcional
Allotjament a bord. 

Pensió completa

15/06 CREUER ALASKA - DIA DE NAVEGACIÓ
Dia de navegació pel Passatge Interior, gaudint dels seus escenaris naturals. 
Allotjament a bord. 

Pensió completa

16/06 CREUER ALASKA - VANCOUVER - BARCELONA
Esmorzar i arribara a Vancouver. Desembarcament a les 8:30h. Recollida a la terminal de creuers i 
visita al Pont penjant de Capilano. Un cop finalitzada la visita, trasllat a l’aeroport per agafar el vol 
amb destí Barcelona. 

17/06 BARCELONA - ANDORRA
Arribada a Barcelona i trasllat a Andorra en autobús privat. 

Esmorzar i dinar



Itinerari

Preu per persona en habitació doble      
Suplement habitació + cabina individual 
Taxes aproximades
Assegurança de viatge i cancel·lació

Opció classe business en trajectes 
Bcn - Calgary/ Vancouver-bcn (4 places disponibles) 

El preu inclou

- Trasllats Andorra – Aeroport Barcelona – Andorra
- Vols internacionals Barcelona – Calgary/ Vancouver- Barcelona
- Asistencia a inmigració i aduana a Calgary a l’arribada i la sortida
- Trasllats aeroport – hotel – aeroport
- Transport en minibus privat per excursions i visites.
- Allotjament als hotels indicats
- Emorzars, dinars i sopars segons itinerari
- Guía de parla espanyola en totes les visites
- Entrades als altres llocs d’interès segons itinerari
- Propines en terra i al vaixell.  
- Totes les excursions segons itinerari *Excepte al creuer per Alaska, on les visites són opcionals
- Documentació i bossa de viatge
- 1 acompanyant de la propia agència

El preu no inclou

- Taxes aèries i vaixell
- Excursions i visites durant el Creuer per Alaska a bord del New Amsterdam
- Assegurança d’assistència i anul·lació de viatge
- Taxes de visat d’entrada al país
- Begudes
- Extres personals
- Qualsevol concepte no especificat en l’apartat anterior

6.360€
*Consultar
716€
99€

*Consultar



Allotjaments
HOTEL DELTA CALIGARY DOWTOWN
209 4 Ave SE, Calgary, AB T2G 0C6, 
Canadá
Tlf.: +1 403-266-1980

CALGARY
Del 2 al 3 de juny
Estada d’una nit en règim 
d’allotjament i esmorzar

BANFF MOOSE HOTEL
345 Banff Ave, Banff, AB T1L 1E8, 
Canadá
+1 866-379-0021

BANFF
Del 3 al 5 de juny
Estada de dos nits en règim 
d’allotjament i esmorzar

SAWRIDGE HOTEL
76 Connaught Dr, Jasper, AB T0E 1E0, 
Canadá
Tlf.: +1 780-852-5111

JASPER
Del 5 al 6 de juny
Estada d’una nit en règim 
d’allotjament i esmorzar



COAST KAMLOOPS
1250 Rogers Way, Kamloops, BC V1S 1N5, 
Canadá
Tlf.: +1 250-828-6660

KAMLOOPS
Del 6 al 7 de juny
Estada d’una nit en règim 
d’allotjament i esmorzar

SHERATON HOTEL VANCOUVER
1088 Burrard St, Vancouver, BC V6Z 2R9, 
Canadá
Tlf.: +1 604-331-1000

VANCOUVER
Del 7 al 9 de juny
Estada de 2 nits en règim 
d’allotjament i esmorzar



Nieuw Amsterdam Cruise
Estada del 9 al 16 de juny en règim de Pensió Completa en Cabina Exterior amb balcó. 
El segon dels vaixells classe Signature de la companyia Holland America, el Nieuw Am-
sterdam, celebra el glamur i la història de la ciutat de Nova York, que solia ser anomena-
da Nieuw Amsterdam, amb el seu disseny interior i la seva col·lecció d’art amb un valor 
de més de $3 milions que inclou, des d’antiguitats dels mestres holandesos tradicionals 
a creacions d’artistes contemporanis de renom, com Andy Warhol, Richard Estes i Roy 
Lichtenstein, en tot el vaixell.

A bord, podem triar entre una varietat d’activitats que ens permeten seguir nous interes-
sos o bé relaxar-nos i gaudir de les vacances. 

El Greenhouse Spa & Salon ofereix tractaments de spa, una piscina d’aigües termals i una 
sala d’estar, amb una varietat de serveis de saló. El Fitness Center completament equipat 
inclou màquines per cardio i peses, a més de classes de ioga, pilates, ciclisme en interiors 
i més. A la coberta, trobarem dues piscines, juntament amb pistes de básquetbol i volei-
bol.

Els elegants vaixells de Holland America Line són coneguts pel seu ampli espai person-
al. Totes les cabines tenen llits amb matalassos Euro-Top Sealy® Premium, llençols i 
tovalloles, dutxes amb masajeador de primera qualitat i productes de bany Elemis Aro-
mapure. 
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