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ITINERARI: 
 

 
14 setembre.- Barcelona - Calgary 
Presentació a l’aeroport de  Barcelona, per sortir en vol amb escala fins a Calgary. 
Arribada , trasllat a l’hotel, sopar i allotjament. 

15 setembre.- Calgary-Banff (125 kms) 
Esmorzar. Farem una visita orientativa de centre de la ciutat amb els seus moderns edificis. Aquesta ciutat és la 
famosa capital de món "cowboy" compta amb autèntiques boutiques vaqueres i el HeritagePark (Inclòs) que 
narra la història de la província i l'impacte que han causat l'arribada del ferrocarril i la Indústria petroliera. Dinar 
inclòs. Després ens dirigirem a través de la carretera Transcanadenca a Parc Nacional de Banff. Visitarem el Llac 
Minnewanka, les Cascades Bow i el recorregut per la Muntanya Tunnel, pel camí possiblement vegem la típica 
fauna salvatge d'aquesta regió: ants, óssos negres i grizzly. Banff és un oasi alpí d'activitat, aventura i vistes 
inspirants, i les Rocalloses formen un anell majestuós al voltant d'ell. A la tarda podran realitzar caminades, 
passejades en helicòpter (opcional), o bé, gaudir de les compres. Sopar i allotjament. 

16 setembre.- Banff - LakeLouise - Banff (Aprox. 200 kms) 
Esmorzar. Aquest dia el dedicarem a visitar els llacs més famosos de Canadà. Iniciarem amb el bellíssim Llac 
Moraine (juny a setembre) emmarcat amb la Vall dels Deu Pics dins el Parc Nacional de Banff. Dinar inclòs. 
Continuarem cap al lloc més famós de parc, el Llac Louise, des d'on observarem la Glacera Victòria, considerat 
entre els llocs més escènics delmón. Aquesta imatge quedarà gravada per sempre en la seva memòria. Abans de 
tornar a Banff ens aturarem al Llac Esmeralda que ens captivarà amb el seu intens color. Sopar i allotjament. 

17 setembre. - Camps De Gel - Jasper (295 kms) 
Esmorzar. Iniciarem el dia fotografiant la Muntanya Castell. Seguirem el nostre camí per la carretera de les 
glaceres on admirarem la Glacera Pota de Corb i el llac Bow. Dinar inclòs. La carretera ens donarà entrada a Parc 
Nacional de Jasper, un dels més espectaculars de Canadà. Arribarem fins a la Glacera Athabasca, al Camp de Gel 
Columbia, el camp de gel més gran (325 km2) a sud delCercle Polar Àrtic, on tindrem un passeig alIce Explorer 
(inclòs). Continuarem fins al poble de Jasper. Allotjament (sopar inclòs a l'hotel). 

18 setembre.- Canó Maligne - Kamloops (468 kms) 
Esmorzar. Començarem el dia rumb a el Canó Maligne i tindrem l'oportunitat d'admirar el llac Pyramid i llac 
Patricia. Recorregut en vaixell fins SpiritIsland - Maligne lake. Continuarem el nostre camí cap a Kamloops. 
Vorejant el Llac Moose ens acomiadem de Jasper per admirar la majestuositat del pic més alt de les Rocalloses 
Canadenques, la Muntanya Robson. Amb 3,954 metres d'altura i situat al Parc Provincial de Mount Robson 
impressiona als seus milers de visitants. Dinar inclòs. Deixarem les altes muntanyes per passar a un escenari de 
prats; als voltants de Parc Provincial de Wells Gray visitarem les cascades Spahats de 70 metres de caiguda. A 
última hora, arribarem al nostre allotjament, un ranxo a l'estil de l'oest canadenc. Sopar i allotjament. 
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19 setembre.- Kamloops - Vancouver (378 kms) 
Esmorzar. Continuem el nostre recorregut cap a Vancouver per trobar-nos amb el riu Fraser, el qual observarem 
durant el camí. Baixarem a través d'àmplies valls i prats fins arribar a Vancouver. La ciutat que ha estat 
considerada una de les més belles delmón per la seva naturalesa i estil de vida. A causa de la seva privilegiada 
situació entre el mar i les muntanyes, Vancouver compta amb un dels climes més benignes de Canadà durant tot 
l'any. Dinar inclòs.Un cop a la ciutat de Vancouver, creuarem el pont de Lions Gate per dirigir-nos a la zona nord 
de la ciutat. A pocs minuts arribarem a el parc de CapilanoSuspension Bridge (inclòs) per recórrer el famós pont 
penjant, i endinsar-nos als boscos del Pacífic.Sopar i  Allotjament. 

20 setembre.- Vancouver 
Esmorzar. Tour de Ciutat de Vancouver (Inclòs). Comencem el tour per Yaletown, per passar a l'exòtic Chinatown, 
el més gran de Canadà. A pocs minuts d'allà, arribarem al barri més antic de la ciutat, l'entranyable Gastown, amb 
un original rellotge de vapor i les petites botigues, galeries i restaurants de primera categoria. La terminal de 
creuers a Alaska, Canada Place, s'ha convertit en un símbol de la ciutat amb el seu sostre blanc en forma de cinc 
espelmes. A uns minuts delport arribem a Stanley Park, oferint-nos una meravellosa vista de la badia, de la ciutat i 
de les Muntanyes Costaneres. Parem per fer fotos d'uns autèntics tòtems indígenes. A la sortida de parc podem 
observar la platja d'EnglishBay, seguint el passeig fins al Pont Burrard. Finalitzant la nostra visita a la ciutat, 
entrarem a GranvilleIsland amb la seva artesania local i l'ambient mariner en el petit port esportiu. Simulador Fly 
over Canada inclòs. Dinar.Resta de la tarda lliure. Sopar inclòs. Allotjament. 

21 setembre.-Victòria 
Esmorzar. Victòria, al sud de l'enorme Illa de Vancouver, va atreure els primers habitants britànics fa 150 anys. 
Amb el temps Victòria ha mantingut el seu encant del Vell Món amb els seus edificis de "envà vermell". El centre 
de Victòria està situat en una badia interior, en primer pla apareixen el famós Hotel FairmontEmpress, que va 
construir la companyia de el ferrocarril CanadianPacific, i l'edifici de Parlament Provincial. El dia comença amb un 
còmode viatge de 1.5 hores en el ferri (inclòs) que ens traslladarà a l'illa de Vancouver. Navegarem entre un 
arxipèlag amb petites comunitats, cases de camp, i si tenim sort veurem balenes grises, orques i foques prop de la 
nostra embarcació. Ja a l'illa, la nostra primera visita serà als Jardins Butchart (inclòs), els jardins més famosos 
d'Amèrica per la seva varietat increïble de flors i arbres. Dinar inclòs. Al centre de la ciutat tindrem temps lliure 
per visitar l'Hotel Empress, el Parlament i caminar per la badia. Sopar inclòs. Allotjament. 

22 setembre.-  Victòria-Vancouver 
Esmorzar. Matí lliure a Victoria, o per acabar de descobrir aquesta impressionant ciutat, acompanyats del nostre 
guia. Dinar inclòs. Retorn a Vancouver en un vol panoràmic amb hidroavió en tan sols 35 minuts. Sopar inclòs. 
Allotjament. 

23 setembre.-Vancouver – Barcelona  
Esmorzar. A l'hora establerta trasllat a l'aeroport i sortida en vol amb escala destí Barcelona. Nit a bord.   

24 setembre.- Barcelona 
Arribada a l’aeroport de Barcelona i fi dels nostres serveis. 

  
Preu per persona:  5.395€ 

Supl. individual: 990€ 
 



 

 

El preu inclou 

• Bitllet avió anar i tornar (via punt) 

• 9 nits en allotjament i esmorzar 

• Pensió completa: 9 sopars & 8 dinars (beguda no inclosa) 

• Entrada HeritagePark a Calgary 

• Passeig en el Ice Explorer en els Camps de Gel 

• Passeig en vaixell SpiritIsland - Maligne Lake 

• Entrada ButchartGardens 

• Vol hidroavió Victòria a Vancovuer 

• Entrada CapilanoSuspension Bridge 

• Fly over Canada – Simulador 

• Acompanyant de l’agència durant tot el viatge. 

• Transport amb xofer-guia de parla castellana. 

• Maleters (1 peça d'equipatge per client). 

• Assegurança mèdica i de cancel·lació 

• Visat d’entrada a Canadà 

 

 
 
 
 

 

CALENDARI DE PAGAMENTS 
 

 Al moment de fer la reserva, s’haurà de fer un dipòsit del 25% de l’import del viatge. 

 30 dies abans de la sortida, resta del pagament 

 

 

 

 

INFORMACIÓ I RESERVES:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  


