
Yukon i la Aurora Salvatge 
Canadà 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia regular: BARCELONA – 
SEATTLE i VANCOUVER – BARCELONA. 
•Bitllet d’avió, classe turista, 
companyia regular: VANOUVER – 
WHITEHORSE – VANCOUVER. 

•Bitllet de tren, classe turista: SEATTLE 
– VANCOUVER. 

•Taxes d’aeroport ( a confirmar el dia 
d’emissió del bitllet). 

•Trasllats aeroport – hotel – estació de 
tren – hotel – aeroport. 

•Estada de 2 nits a l’HOTEL WARWICK 
(Turista) o similar a Seattle. 

•Estada de 2 nits a l’HOTEL  PINNACLE 
HARBOURFRONT (Primera) o similar a 
Vancouver. 

•Estada de 3 nits a l’HOTEL COAS HIGH 
COUNTRY INN (Turista Superior) o 
similar a Whitehorse. 

•Visites privades de mig dia de Seattle, 
Vancouver i Whitehorse amb guies de 
parla espanyola. 

•Tres dies de tour d’observació 
d’Aurores Boreals incloent begudes 
calentes i snacks.  

•Lloguer de roba d’hivern durant 
l’estada a Whitehorse adequada a les 
baixes temperatures i especial per 
realitzar les activitats previstes 
(jaqueta, pantalons i botes).  

•Guia acompanyant de la nostra 
agència amb un mínim de 20 persones. 

•Tramitació visat d’entrada als Estats 
Units (ESTA) i visat d’entrada al 
Canadà (ETA). 

•Documentació de viatge. 

•Assegurança assistència en viatge 
(cia. ARAG modalitat GV TOUR). 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Assegurança cancel·lació de viatge 
(cia. ARAG modalitat VACACIONAL 
A LA CARTA, preu per persona 40 
€). 

•Propines guies i xofers. 

•Maleters a aeroports, estacions de 
tren i hotels. 

•Serveis no especificats amb 
anterioritat. 

 
 

Del 18 al 26 de febrer de 2020. 

18 feb. BACELONA – SEATTLE 
Sortida amb vol regular amb destí Seattle, 
via una ciutat europea. Arribada, assistència 
i trasllat a l’HOTEL WARWICK (Turista) o 
similar. Temps lliure. 
 

19 feb. SEATTLE 
Al mati, visita privada de mig dia amb guia 
de parla espanyola de la ciutat. Tarda lliure. 
Allotjament. 
 

20 feb. SEATTLE – VANCOUVER 
A l’hora concertada, trasllat a l’estació de 
tren. Tràmits d’embarcament. Sortida amb 
el tren regular amb destí Vancouver, classe 
turista (durant el trajecte realitzaran el 
tràmit de passar la duana). Arribada, 
assistència i trasllat a l’HOTEL PINNACLE 
HARBOURFRONT (Primera) o similar. A la 
tarda, visita privada de la ciutat de 
Vancouver amb guia de parla espanyola. 
Començaran el tour per Yaletown, el barri 
modern i vibrant, per passar a Chintown, el 
més gran del país. A pocs minuts, arribada a 
l’entranyable Gastown, amb un original 
rellotge de vapor. La terminal de creuers 
d’Alaska, Canada Place, s’ha convertit en el 
símbol de la ciutat amb la seva teulada 
blanca en forma de cinc veles. Allà es troba 
també el Pebeter Olímpic. A uns minuts del 
port arribada al Stanley Park, el parc 
municipal més gran del país, oferint una 
meravellosa vista de la badia, de la ciutat i 
de les Muntanyes Costaneres. A la sortida 
del parc, podran observar la platja d’English 
Bay, seguint el passeig fins el Pont Burrard. 
Finalitzant la visita, entraran a Granville 
Island amb la seva artesania local i 
l’ambient mariner del petit port esportiu. 
Tornada a l’hotel. Allotjament. 
 

21 feb. VANCOUVER  
Dia lliure a la seva disposició, per realitzar 
alguna de les excursions opcionals o gaudir 
de la ciutat. Allotjament. 
 

22 feb. VANCOUVER – WHITEHORSE 
A l’hora concertada, trasllat a l’aeroport. 
Tràmits d’embarcament. Sortida amb vol 
regular amb destí Whitehorse. Arribada, 
assistència i trasllat a l’HOTEL COAST HIGH 
COUNTRY INN (Turista Superior) o similar. 
Whitehorse és una ciutat petita que es pot 
explorar fàcilment a peu. Resta del dia 

#VALLESCLUB 

lliure. A última hora, sortida per buscar les 
impressionants aurores boreals. Relaxis en 
la comoditat del centre o sota el cel estrellat 
al costat d’una fogata. Tornada a l’hotel. 
Allotjament. 
 

23 feb. WHITEHORSE 
Al matí, visita de la ciutat amb guia de parla 
espanyola, capital del Yukon, ofereix un 
encantador endinsament a la historia del 
Nord. En aquest tour aniran al Visitor Centre 
per aprendre sobre les diferents regions del 
territori de Yukon. Visita del SS Klodike, un 
vaixell de paletes utilitzat durant la febre de 
l’or, Fish Ladder i Log Skyscraper. Per la nit, 
sortida per buscar les impressionants 
aurores boreals. Relaxis en la comoditat del 
centre o sota el cel estrellat al costat d’una 
fogata. Tornada a l’hotel. Allotjament. 
 

24 feb. WHITEHORSE 
Dia lliure per realitzar les activitats opcionals 
com un recorregut amb trineus tirat per 
gossos husckies, un recorregut amb motos 
de neu, un recorregut amb raquetes de neu 
o pescar en el gel. Per la nit, sortida per 
buscar les impressionants aurores boreals. 
Relaxis en la comoditat del centre o sota el 
cel estrellat al costat d’una fogata. Tornada 
a l’hotel. Allotjament. 
 

25 feb. WHITEHORSE – VANCOUVER - 
BARCELONA 
A l’hora concertada, trasllat a l’aeroport. 
Tràmits d’embarcament i duana. Sortida 
amb vol regular amb destí Vancouver. 
Arribada i connexió amb vol intercontinental 
amb destí Barcelona, via una ciutat europea. 
Nit a bord. 
 

26 feb. BARCELONA 
Arribada. 

PREU PER PERSONA 
 

         SOCI    NO SOCI 
Habitació doble  3.980 €   4.250 € 

Supl. Individual       600 € 

NOTA: Pressupost calculat amb data 
15 de novembre de 2019 per un mínim 
de 20 persones i pendent de confirmar 
en ferm. Qualsevol alteració en el canvi 
de divisa, tarifa aèria, data de sortida, 
nombre de participants o serveis 
terrestres implicaria una variació en el 
preu final.  

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GCMD-000228 

VENDA ANTICIPADA      40 ANYS 

5 % dte. reservant abans del 31 de desembre 


