
CANADÀ EST  - SOM PONENT

Del 18 al 26 de juliol de 2022 9 dies

Canadà és el segon país més gran del món. Compte
amb grands i belles ciutats modernes i cosmopolites,
com Montreal i Toronto. També podrem gaudir de les
impressionants cascades del Niàgara, espectaculars
llacs, llegendàries montanyes rocoses i glaceres.
Destaquem els éssers autòctoms com els óssos
polars, grizzilies i balenes.

Vens amb nosaltres?

CANADÀ

3.240 + tax



18 JULIOL (Dilluns)
PUNT D'ORIGEN - BARCELONA – TORONTO    
Trasllat a l’Aeroport del Prat,   Terminal 1 per sortir en vol directe
cap a Toronto a les 11:45h. Arribada a les 15:00h i trasllat a l'hotel. A
la tarda, visita de la ciutat de Toronto amb la nostra guia per
conèixer els seu racons més interessants com el districte finances,
l’estadi Skydome, el barri xinès, el Harbourfront (port) i pujada
opcional a la torre CN de 553 metres d’altitud des d’on gaudir
d’unes vistes fantàstiques dels gratacels. Allotjament.

19 JULIOL (Dimarts)
TORONTO - NIÀGARA FALLS - TORONTO 
Esmorzar americà. Sortida direcció a Niagara on the Lake, breu
passeig per aquest bonic poblet. Continuació cap Niàgara per fer
el creuer de les cascades. Dinar. 
A la tarda, possibilitat opcional de sobrevolar la ciutat en
helicòpter. Retorn a Toronto. Allotjament.

20 JULIOL (Dimecres) 
TORONTO - REGIÓ MIL ILLES - OTTAWA - GATINEAU 
Esmorzar americà. Seguint la ruta que envolta el llac Ontario
arribarem a Kingston, una important ciutat universitària i militar que
visitarem tot fent una panoràmica. Dinar. 
A continuació realitzarem el creuer de les Mil Illes. 
Les Mil Illes constitueixen un arxipèlag nord-americà de 1.864 illes
que s’alça a la frontera entre el Canadà i els Estats Units al riu Saint
Lawrence al sortir de l’angle nord-est del llac Ontario.Seguirem
fins a arribar a Ottawa. Allotjament a l'hotel.

21 JULIOL (Dijous)
OTTAWA - TREMBLANT
Esmorzar americà. Visita panoràmica d’aquesta ciutat on
descobrirem el carrer Wellington i els seus edificis oficials, el
Parlament Canadenc d’estil neogòtic, el Canal Rideau, per acabar
al barri més animat i popular d’Ottawa al voltant del mercat By.
Visita al Museu Canadenc d’Història. Dinar.
Seguirem en ruta fins arribar a Tremblant. Visita de la zona
peatonal de Mont-Tremblant de la mà de la nostra guia per
conèixer els seus paisatges i la barreja d’estils tradicional,
contemporani i modern de les poblacions de la província del
Quebec. Allotjament.
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22 JULIOL (Divendres)
REGIÓ DE TREMBLANT - QUEBEC
Esmorzar americà. Sortida en direcció a Quebec. Visita guiada
d'aquesta boncia ciutat amb un encant i estil europeu únic en el
continent americà. Durant la visita podrem admirar el castell
Frontenac, l’edifici del Parlament, el parc de les Plaines
d’Abraham, la ciutadella d’estructura Vauban, les muralles, el
pintoresc barri Petit-Champlain i la plaça Reial. Dinar. 
A la tarda, visitarem el Parc de la Cascada Montmorency.
Allotjament a l'hotel.

23 JULIOL (Dissabte)
QUEBEC – TADOUSSAC - QUEBEC 
Esmorzar americà. La província de Quebec es un lloc fantàstic per
observar les balenes en el seu habitat natural. Sortirem en direcció
Tadoussac, un poble situat en confluència del fiord de Saguenay i
el riu Saint-Laurent on s’acumulen grans quantitats de Kril, un dels
aliments preferits de les balenes. Aquest dia farem un creuer per
observar aquest cetacis. Dinar. 
A la tarda retorn a la ciutat de Quebec. Allotjament.

24 JULIOL (Diumenge)
QUEBEC - MONTREAL
Esmorzar americà. Sortida en direcció Montreal pel famós “camí
del rei”, la primera carretera que es va construir a l’Amèrica del
Nord (s. XVIII), que avui en dia és una ruta panoràmica on podrem
trobar els pobles més bonics de la província. Nosaltres pararem
per conèixer un d’aquest pobles Cap Santé. Dinar.
Continuació fins a Montreal. Visita amb guia local per aquesta
bonica ciutat on podrem conèixer el seu casc antic, lloc on es va
fundar la ciutat, el seu centre i un barri residencial típic.
Continuarem coneixent els punts més importants i coneguts de la
ciutat com el Biadome o la Torre de l’estadi Olímpic. 
Allotjament a l'hotel.
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25 JULIOL (Dilluns)
MONTREAL - NIT A BORD
Esmorzar. Últim dia per passejar per la ciutat i realitzar les
últimes compres. Dinar.
A la tarda, trasllat a l’aeroport per sortir en vol cap a Barcelona a
les 17:30h. Nit a bord. 

26 JULIOL (Dimarts)
BARCELONA - PUNT D'ORIGEN
Arribada a Barcelona a les 10:05h i trasllat al punt d'origen.

FI DELS NOSTRES SERVEIS

Vols directe BCN- Toronto /Montreal -BCN
Facturació d'una maleta 23kg.
MITJA PENSIÓ (7 Dinars)
Hotel RAMADA NIAGARA NEAR THE FALLS
Hotel CHELSEA - TORONTO
Hotel FOUR POINTS SHERATON GATINEA Ottawa
Hotel MARRIOT RESIDENCE INN MONT TREMBLANT
Hotel LE CLASSIQUE STE FOY
Hotel LE NOUVEL MONTREAL
Expert guia acompanyant durant tot el viatge amb 
servei de ràdio-guies per mantenir la distància social
Guia acompanyant de Viatjalia PILAR QUERALT
Autocar privat amb seients assignats per mantenir la 
distància de seguretat
Trasllat punt d'origen - aeroport - punt d'origen.

Entrades i visites descrites a l'itinerari incloses.

Propines obligatòries : 70 €

       Descompte de 30€ per no utilitzar aquest servei. 

Assegurança d’assistència i cancel·lació. Inclou nova 
normativa Covid-19. *Tots els restaurants i l’hotel 
segueixen les mesures higièniques i distàncies de 
seguretat marcades pel govern

No inclòs:

SERVEIS INCLOSOS

Un sopar Canadà cal preveure : 35/40 CAD =
30€ (1 CAD = 0'74 €)
Suplement habitació individual:  645 €                    

SERVEIS OPCIONALS

 3.240 € + 354 € taxes 
(En base 12/15 pax)

PREU PER PERSONA

Passaport amb validesa de 6 mesos
CERTIFICAT VACUNACIÓ COVID DIGITAL EU
VIGENT.

       14/06/2022

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA


