
 

Muntanyes Rocalloses i 
creuer per Alaska. 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

Bitllet d'avió d'anada i tornada des de 

Barcelona amb la companyia Air 
Canada. 

Taxes aèries (a confirmar el dia 

d'emissió del bitllet). 

Trasllat regular aeroport - hotel - port 

- aeroport. 

Estada d'una nit a l'HOTEL 

INTERCONTINENTAL (3*) o similar de 
Calgary. 

Estada de dues nits a l'HOTEL ROCKY 

MOUNTAIN RESORT (3*)  o similar de 
Banff. 

Estada d'una nit a l'HOTEL HOLIDAY 

INN EXPRESS (2*)  o similar d'Hinton. 

Estada d'una nit a l'HOTEL SANDMAN 

SIGNATURE (3*)  o similar de 
Kamloops. 

Estada d'una nit a l'HOTEL GEORGIAN 

COURT (4*) o similar de Vancouver. 

Esmorzar. 

Entrada Heritage Park a Calgary. 

Passeig al Ice Explorer en els Camps 

de Gel. 

Transport minibús tot el recorregut. 

Transport amb xofer-guia de parla 

hispana tot el recorregut. 

Maleters (1 peça d'equipatge per 

client). 

Admissió a parcs nacionals per 3 dies. 

Estada de set nits a bord del Vaixell 

Nieuw Amsterdam de la companyia 
Holland America Line en cabina 
seleccionada. 

Pensió completa a bord. 

Taxes d'embarcament. 

Documentació de viatge. 

 

Del 29 de juliol al 12 d’agost 2018. 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  CICMA674 

29 juliol BARCELONA — CALGARY 

Sortida des de Barcelona a mig dia, en el vol 
de la companyia Air Canada destí Calgary 
(escala a Toronto/Montreal). Arribada a 
Calgary a la tarda/nit. Trasllat d'arribada i 
lliurament de documentació. Allotjament. 
 

30 juliol CALGARY – BANFF 
Esmorzar. Farem una visita orientativa del 
centre de la ciutat, que compta amb 
autèntiques boutiques vaqueres i el Heritage 
Park. Després ens dirigirem a través de la 
carretera Transcanadenca al Parc Nacional de 
Banff. Visitarem el Llac Minnewanka, les 
Cascades Bow i el recorregut per la 
Muntanya Tunnel, camí en el qual 
possiblement vegem la típica fauna salvatge 
d'aquesta regió. A la tarda, realitzarem 
caminades, passejades en helicòpter 
(opcional), o bé, gaudirem de les compres. 
Allotjament. 

 
31 juliol BANFF – LAKE LOUISE – 
BANFF 
Esmorzar. Aquest dia el dedicarem a visitar 
els llacs més famosos de Canadà. 
Començarem amb el bellíssim Llac Moraine 
emmarcat amb la Vall dels Deu Pics dins el 
Parc Nacional de Banff. Continuarem cap al 
lloc més famós del parc, el Llac Louise, des 
d'on observarem la Glacera Victòria, 
considerada un dels paisatges més 
espectaculars del món. Abans de tornar a 
Banff ens aturarem al Llac Esmeralda. 
Allotjament. 
 

1 agost BANFF – CAMPS DE GEL – 
JASPER – HINTON 
Esmorzar. Iniciarem el dia fotografiant la 

Muntanya Castell. Seguirem el nostre camí 
per la carretera de les glaceres on 
admirarem la Glacera Prata de Corb i els 
llacs Bow i Peyto (durant els mesos d'estiu). 

 

La carretera ens donarà entrada al Parc 
Nacional de Jasper. Arribarem fins a la 
Glacera Athabasca, al Camp Gel Columbia, 
on tindrem un passeig en l'Ice Explorer. 
Continuarem fins al poble de Jasper i 
després Hinton. Allotjament. 
 

2 agost HINTON – MALIGNE LAKE – 
KAMLOOPS 
Esmorzar. Començarem el dia rumb a 
Maligne Lake. En ruta veurem el Canó 
Maligne i el Llac Medicine. Després 
visitarem Maligne Lake. Continuarem el 
nostre camí cap a Kamloops. Vorejant el 
Llac Moose ens acomiadarem de Jasper per 
admirar la Muntanya Robson, situada al 
Parc Provincial de Mount Robson. 
Allotjament. 
 

3 agost KAMLOOPS – VANCOUVER 
Esmorzar. Continuarem el nostre 
recorregut rumb 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. Farem 
una visita orientativa del centre de la ciutat. 
Allotjament. 
 

4 agost VANCOUVER 
Esmorzar. Tour de la ciutat de Vancouver. 
Comencem el tour per Yaletown, per passar 
a l'exòtic Chinatown. A pocs minuts d'allà, 
arribem a Gastown i a Canada Place, la 
terminal de creuers d'Alaska. A uns minuts 
del port arribem a Stanley Park. Parem per 
fer fotos d'uns autèntics tòtems indígenes. 
A la sortida del parc podem observar la 
platja d'English Bay, seguint el passeig fins 
al Pont Burrard. Finalitzant la nostra visita a 
la ciutat, entrarem a Granville Island. A 
l'hora establerta, trasllat al port. 
Embarcament al Nieuw Amsterdam de 
Holland America. Sortida a les 16.30 hores. 

NOTA: Excursions de grup subjectes a 
un mínim de 20 participants. Factors 
com el clima i el trànsit diari poden 
afectar la durada i l'organització de les 
mateixes. En cas d'haver de cancel·lar 
per motius de força major, no es 
reemborsarà els diners però es prestarà 
tota l'ajuda necessària als nostres 
clients. Les nostres excursions no estan 
preparades per a persones amb 
mobilitat reduïda, si us plau, consulteu 
amb els nostres agents de reserves en 
cas de tenir dubtes sobre aquest tema. 

 

PREU PER PERSONA DES DE 
Cabina doble interior  4.392 € 
Cabina doble exterior  4.642 € 
Cabina doble balcó  5.390 € 



 

Muntanyes Rocalloses i 
creuer per Alaska. 

 

EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

Assegurança de cancel·lació i 

d’assistència en viatge, cost de 190 €. 
Tramitació del visat d'entrada als 

Estats Units (ESTA) i Canadà (ETA), 
cost aproximat de 35 €. 
Excursions opcionals disponibles en 

tots els ports. 

Begudes durant el creuer. 

Propines guies i xofer durant el 

circuit. 

Propines a bord (obligatòries a pagar 

directament). 

Serveis privats tals com bugaderia, 

telèfon, mini bar,... 

Serveis no especificats amb 

anterioritat. 

5 agost NAVEGACIÓ 
Sortida a les 12.00 hores. Creuer escènic pel 
Paisatge Interior. Dies lliures a la seva 
disposició per gaudir de les instal·lacions del 
vaixell. Nit a bord. 
 

6 agost TRACY ARM - JUNEAU 
Arribada a Tracy Arm a les 10 hores. Parada 
tècnica. Sortida a les 10.30 hores. Arribada a 
Juneau a les 13.00 hores. Possibilitat de 
realitzar visites facultatives o gaudir de les 
instal·lacions del vaixell. Sortida a les 22.00 
hores. Nit a bord. 
 

7 agost SKAGWAY  
Arribada a Skagway a les 7 hores. Possibilitat 
de realitzar visites facultatives o gaudir de 
les instal·lacions del vaixell. Sortida a les 
21.00 hores. Nit a bord. 
 

8 agost GLACIER BAY 
Arribada a Glacier Bay a les 7 hores. 
Possibilitat de realitzar visites facultatives o 
gaudir de les instal·lacions del vaixell. 
Sortida a les 16.00 hores. Nit a bord. 
 

9 agost KETCHIKAN 
Arribada a Ketchikan a les 10 hores. 
Possibilitat de realitzar visites facultatives o 
gaudir de les instal·lacions del vaixell. 
Sortida a les 18.00 hores. Nit a bord. 
 

10 agost NAVEGACIÓ 
Sortida a les 12.00 hores. Creuer escènic pel 
Paisatge Interior. Nit a bord. 
 

11 agost VANCOUVER - FRANKFURT 
Desembarcament a Vancouver a les 7 hores. 
Assistència al port i trasllat a l'aeroport de 
Vancouver per sortir en el vol d'Air Canada 
destí Barcelona, via Frankfurt. Nit a bord. 
 

12 agost FRANKFURT— BARCELONA 
Arribada a Barcelona.  

 

 

RESERVA EN FERM 
Per realitzar la reserva en ferm serà 
necessària la fotocòpia del passaport 
amb una vigència de 6 mesos després 
de la tornada del viatge. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 


