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Vols seleccionats:  
 
30 Juny.  Barcelona – Paris        06.50 – 08.45 
30 Juny.  Paris – Toronto           13.55 – 16.05 
 
12 Juliol.  Montreal – Paris         16.45 – 05.30 +1 
13 Juliol.  Paris  – Barcelona       07.20 – 09.00                                   (+1 = dia següent )  
  
 
Itinerari:  
 
Dia 30 Juny.  BCN – PARIS – TORONTO -  ST.JACOB´S            -/-/S    
 
Presentació a l'aeroport de Barcelona dues hores abans de la sortida del 
vol de la companyia Air France amb destinació Toronto, via Paris. Serveis 
a bord. 
 
Arribada a l'aeroport de Toronto. Tràmits d`immigració i duana. 
 
Recepció pel nostre corresponsal i trasllat a la zona de de St Jacob al sud-
oest d'Ontario on viuen uns 4.000 membres de l'antiga ordre dels 
mennonites, comunitat coneguda com "els silenciosos de la terra".  
Arribada a la població i trasllat a l'hotel. 
Sopar a un restaurant inclòs. 
 
Allotjament. 
 

Canadà és una monarquia parlamentària federal, situada a l'extrem nord, d'Amèrica del Nord . 
S'estén des de l'oceà Atlàntic a l'est , l'oceà Pacífic a l'oest i cap al nord fins a l'oceà Àrtic . 
Comparteix frontera amb els Estats Units al sud , i al nord-oest amb el seu estat d`Alaska . És 
el segon país més extens del món després de Rússia , i també el més septentrional. Ocupa 
prop de la meitat del territori d'Amèrica del Nord.  
Una de les primeres coses que el viatger haurà de veure al Canadà serà la seva majestuosa 
naturalesa . De fet , més que veure , la sent i es deixa envoltar per ella, en cada un dels petits i 
grans detalls que configuren paisatges absolutament fascinants. Una de les icones naturals del 
país són les cascades del Niagara , un dels símbols d'Amèrica del Nord i contemplar-les, 
suposa un veritable espectacle en tots els sentits de la paraula. Per als més “urbanites” , altres 
dels llocs que veure al Canadà són els dominats per les principals ciutats; Montreal , Quebec i 
Toronto són algunes de les ciutats canadenques més destacades , perfectes per fer una pausa 
entre tanta natura. Recórrer el centre històric del Quebec declarat patrimoni de la Humanitat 
per UNESCO és una parada obligada en tot viatge a aquest país ! 

 
    Canadà  

 
       “Natura i cultura, vives” 

 
 30 Juny / 13 (0 19)  Juliol  2014 
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Dia 01 Juliol.  ST. JACOB´S - NIAGARA FALLS                         E/D/S 
 
Esmorzar a l'hotel. Al matí visita del mercat on els mennonites venen les 
seves verdures i artesanies, continuant cap a una de les finques per 
visitar-la, després de la visita continuarem ruta fins el bonic poble que va 
ser capital de l'Alt Canadà entre 1791 i 1796: Niagara on The Lake, la 
seva arquitectura ha estat afectuosament conservada i avui és conegut 
com la vila més bonica de la província d'Ontario. Temps lliure al poble. 
Dinar a una zona de vinyes. Degustació amb productes de la ruta del vi al 
nou món. 
 
Continuant el recorregut anirem vorejant el riu Niagara, fent una parada 
per fer un recorregut en helicòpter (opcional) sobre la cataracta, fins a la 
“Taula de Pedra” davant la caiguda d`aigua. Continuarem la visita amb el 
passeig tradicional al vaixell " Maid of The Mist " que ens portarà fins al 
centre de la ferradura que formen les famoses cataractes. Finalitzada la 
visita trasllat a l'hotel.  Sopar a la torre giratòria amb vistes; Skylon. 
 
Allotjament. 
 
Dia 02 Juliol.  NIAGARA FALLS – TORONTO                             E/D/-   
                                     
Esmorzar a l'hotel i sortida cap a la ciutat de Toronto, arribant 
directament a la Torre CN, per dinar. Tot seguit visita panoràmica: l'edifici 
del BCE, el centre financer, l'antic i nou Ajuntament, la Universitat de 
Toronto, el barri de les botigues elegants (carrers Bloor i Yorkville), la 
Casa Loma, el barri xinès i el Harbourfront. Arribada a l'hotel, lliurament 
de claus i Resta del dia lliure per gaudir al nostre aire de la ciutat. 
 
Allotjament 
 
Dia 03 Juliol.  TORONTO – MIL ILLES – OTTAWA                    E/D/S 
 
Esmorzar a l'hotel. Sortida al matí amb destinació cap a la Capital del 
país, en ruta farem una parada a Kingston, ciutat que conserva l'encant 
del passat colonial, localitzada a la vora del riu Sant Llorenç; Al seu moll 
embarcarem a un barco, per gaudir d`un creuer amb dinar de 3 hores. A 
la tarda continuació cap a la senyorial ciutat d`Ottawa, visita panoràmica 
a l'arribada: Canal Rideau, zona d'ambaixades, Casa del Primer Ministre, 
Pujol del parlament, zona dels museus i l'animat Mercat Byward. 
 
Arribada a l'hotel i temps lliure fins a l'hora del sopar (inclòs) 
 
Allotjament. 
 
Día 04 Juliol.  OTTAWA – MONTEBELLO - MONT-REAL            E/D/S 
 
Esmorzar a l'hotel. Ruta cap a la ciutat coneguda com “Mosaic de les 
cultures”, la bohèmia ciutat de Mont-real, de camí, visitarem la regió de 
Montebello. Admissió a la Reserva d'animals Omega on es poden observar 
espècies canadenques com: búfals, ants, llops nòrdics, óssos negres, etc. 
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El recorregut es realitzarà en busos especials per poder alimentar els 
animals. Després de la visita trasllat fins al Castell de Montebello per dinar 
bufet. Continuació cap a Mont-real. Arribada i trasllat a l'hotel. Sopar 
inclòs. 
 
Allotjament. 
 
Dia 05 Juliol.  MONT-REAL                                                           E/D/- 
 
Esmorzar a l'hotel. Visita de Mont-real, segona major ciutat de llengua 
francesa al món: el vell port i la plaça Jacques Cartier, la Basílica de Notre 
Dame de Mont-real, l'Ajuntament, l'estadi Olímpic, el barri francès, el 
centre modern, l`elegant barri de Westmount, l' Oratori de Sant Josep de 
la Muntanya reial. Dinar inclòs. 
 
Resta del dia lliure per a exploració personal d'aquesta cosmopolita ciutat. 
 
Allotjament. 
 
Dia 06 Juliol.  MONT-REAL – QUEBEC                                          E/D/- 
 
Esmorzar a l'hotel. Continuant ruta cap al nord-est, el nostre destí és la 
ciutat de Quebec, a l'arribada Dinar al Restaurant del Manoir Montmorency 
amb pujada amb funicular. A la tarda, visita de l'única ciutat emmurallada 
d`Amèrica del Nord: l'Assemblea Nacional, Notre Dame de Quebec, la 
Grand Allée, la Place d 'Armes, la Terrasse Dufferin, la Place Royale, etc. 
 
Allotjament. 
 
Dia 07 Juliol.  QUEBEC                                                                  E/-/- 
 
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure per descobrir l'encant dels estrets carrers del 
casc antic i deixar-se seduir per aquesta peculiar vila capital de la província 
del Quebec, i va ser fundada per Samuel de Champlain al 1608. El seu 
centre històric, un recinte emmurallat d'estil francès del segle XVIII, va ser 
declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco en 1985. Amb una 
població de 516.622 habitants, està situada a la vora del riu Sant Llorenç al 
voltant d'un turó on s'eleva el Château Frontenac. Quebec és una metròpoli 
purament francòfona. 
 
Allotjament. 
 
Dia 08 Juliol.  QUEBEC – CHICOUTIMI                                       E/D/S 
 
Esmorzar a l'hotel. Al matí se segueix la ruta en direcció nord, travessant la 
Reserva faunística de Laurentides i s'arriba fins a la ciutat de Chicoutimi. 
Dinarem a Okwari, a un restaurant local i per la tarda realitzarem 
l`activitat d`interpretació d' una reserva amerindígena, on coneixerem la 
cultura índia , els seus tòtems, tipis i costums. Recorregut en “Rabaska” 
(embarcació típica índia) i observació de l'ós negre. Retorn a l'hotel. Sopar 
inclòs. 
 
Allotjament. 
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Dia 09 Juliol.  CHICOUTIMI – TADOUSSAC – CHARLEVOIX     E/D/S 
 
Esmorzar a l'hotel. Sortida cap al poblat de Tadoussac des d'on 
embarquarem per gaudir de l`albirament de les balenes, a un bot estil 
zodiac i amb durada de 3 hores. Desembarcament i dinar a un restaurant 
a Tadoussac. Temps lliure per visitar el poble i continuació cap a la bella 
regió de Charlevoix. Sopar inclòs. 
 
Allotjament. 
 
Dia 10 Juliol.  CHARLEVOIX - SACACOMIE                               S/D/S 
 
Esmorzar a l'hotel. Continuació del recorregut en direcció sud. Parada per 
conèixer el Canó de Saint Anne i admirar la majestuosa cascada de 74 
metres que cau, entre estretes parets de roca de 1,2 mil milions anys i 
caminar sobre els tres ponts penjants, incloent un de 60 metres per sobre 
de l'abisme. Continuació cap a la regió de la Mauricie, en ruta farem una  
parada per dinar a l'estil dels llenyataires. Arribada a Sacacomie, al final 
de la tarda, per gaudir de l'última part del viatge, a un hotel envoltat per 
un bosc d'avets, situat a la vora d'un immens llac. Aquest indret, serà el 
colofó d`or del nostre pas pel Canadà de l̀ est. Sopar inclòs a l'hotel. 
 
Allotjament.  
 
Dia 11 Juliol.  SACACOMIE                                                        D/D/S 
 
Esmorzar a l'hotel. Dia lliure en aquest meravellós enclau natural, per 
poder gaudir de les diferents opcions que ens ofereixen aquests boscos i 
llacs: Senderisme, caiac, tirolina, cavalcades, passejos naturistes, pesca o 
relaxar-nos i gaudir de l'spa i les altres instal·lacions de l'hotel. Sopar 
inclòs a l'hotel. 
 
Allotjament. 
 
Dia 12 Juliol.    SACACOMIE – MONT-REAL  - PARIS                E/D/- 
 
Esmorzar a l'hotel. Matí lliure. A l'hora convinguda trasllat a l'aeroport de 
Montreal on prendrem el vol d'Air France amb destinació a París.*O 
consultar extensió a l'oest canadenc. Dinar inclòs a Sacacomie o a 
Mont-real. 
 
Arribada a l'aeroport, tràmits de duana, immigració, i vol de tornada. 
 
Nit i serveis a bord. 
 
Dia 13 Juliol.  PARIS - BARCELONA                                            -/-/- 
 
Arribada a París i connexió amb el vol a la ciutat d'origen, Barcelona. 
 
Fi del viatge i dels nostres serveis. 
 
 
* Consultar possible extensió a l'Oest Canadenc en lloc de tornar a Europa per allargar el viatge i 
conèixer la costa Oest, fins al 19 juliol 
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El preu / Viatge inclou:  
 
• Vol internacional amb la companyia Air France (Barcelona - París - Toronto - Mont-real - París - Barcelona) amb 
taxes aèries, carburant i seguretat (418 €) 
• Allotjament en els hotels detallats amb esmorzar diari. 
• Entrades: Vaixell Maid Of The Mist a Niagara, Visita Finca a Saint Jacobs, Creuer a les Mil Illes, 
Reserva d'Animals Omega, Basílica de Notre Dame de Mont-real, Funicular a Montmorency, Recorregut amb 
Rabaska, Visita del Lloc Amerindigena, Observació de l'Ós Negre, Observació de balenes amb zodíac i Canó de 
Santa Anna. 
• Guies locals de llengua castellana. 
• Règim alimentari (E/D/S) segons programa: 12 Esmorzars, 11 Dinar i 08 Sopars. 
• Aigua i cafè americà amb els menjars. 
• Impostos i taxes turístiques. 
• Propines xofer i guia. 
• Material de viatge (dossier, guia i mapa) 
• Assegurança de viatge. 
• Guia acompanyant des de Barcelona amb un mínim de 14 passatgers. 
 
El preu / Viatge NO inclou:  
 
• Begudes durant el viatge ni begudes extres durant els àpats.  
• Assegurança de cancel·lació. 
• Excursions o visites opcionals en els dies lliures o quan sigui possible realitzar-les. 
• Menjars ni begudes no esmentades en el programa o el preu inclou. 
• Despeses personals. 

 
Allotjament:   12 nits d`allotjament als hotels (o similars): 
 
• Waterloo (prop de Saint Jacobs) - Hotel Homewood Suites By Hilton - Habi Standard - 1 Nit 
• Niagara Falls - Hilton & Suites - Habitació vista ciutat - 1 Nit 
• Toronto - Marriott Bloor - Habitació Standard - 1 Nit 
• Ottawa - Sheraton Ottawa - Habitació Standard - 1 Nit 
• Mont-real - Hotel Suites Le Saint Martin - Suite Classique - 2 Nits 
• Quebec - Hotel 71 - Habitació Standard - 2 Nits 
• Chicoutimi - Hotel Chicoutimi - Habitació Sensoria - 1 Nit 
• Charlevoix - Fairmont Manoir Richelieu - Habitation Fairmont - 1 Nit 
• Mauricie – Hotel Lac a L’Eau Claire - Habitació Vista Bosc - 2 Nits 
 

 

   
    

 
"Canadà història, natura i cultura. Un gran viatge, al nord americà " 
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                    EXTENSIÓ  A  l'OEST  CANADENC: 
 

 
 
Dia 12 Juliol. SACACOMIE – MONT-REAL  - VANCOUVER         E/D/- 
 
Esmorzar a l'hotel. A l'hora convinguda trasllat a l'aeroport de Mont-real 
on prendrem el vol (6 hores) amb destinació a Vancouver, a la costa oest 
del país. Serveis a bord. 
 
Recepció a l'aeroport i trasllat a l'hotel. El nostre guia ens informarà de 
l'ordre i tipus de les visites i de les excursions. 
 
Allotjament. 
 
Dia 13 Juliol.  VANCOUVER - WHISTLER – VANCOUVER            E/-/- 
 
Esmorzar a l'hotel. El recorregut de Vancouver a Whistler ens ofereix una 
de les vistes més belles per carretera d`aquesta zona, ja que anirem 
vorejant tota la costa del famós fiord Howe Sound. Contemplarem per una 
banda les aigües del Pacífic i per una altra les muntanyes canviants de la 
Serralada Costanera de la British Columbia, que ens obliguen a aturar-nos 
per fer fotografies. A la platja de Britannia Beach ens trobem amb el 
Museu de la mineria i mitja hora després, ens aturarem per contemplar 
les Cataractes Shannon de 333 metres de caiguda. En aproximar-nos a 
Squamish admirarem el monòlit de granit més gran d'Amèrica, el 
Stawamus Chief, conegut com "The Chief ". Com a marc del paisatge de 
Squamish (que significa "Mare dels Vents”) trobarem la Muntanya 
Garibaldi amb els seus 2.672 m d' alçada. Al poblet alpí de Whistler/ 
Blackcomb ple de botigues i restaurants originals. Pujarem amb telefèric 
fins al cim de la Muntanya Whistler a 2.200 metres d'altura. Gaudirem 
d`un paisatge de glaceres i boscos al nostre voltant mentre prenem un 
cafè al restaurant amb vista de 300 graus, l’excursió es complementa 
amb els llacs Alta , Green i Lost , cadascun amb un color diferent degut 
als diferents orígens de les seves aigües. Podem des d'aquest punt 
prendre un helicòpter (opcional) i sobrevolar les glaceres o simplement 
admirar com es tornen més intensos els colors dels llacs a mesura que 
ens elevem. A la tarda visita a les Cascades Brandywine i tornada a 
Vancouver . 
 
Allotjament. 
 
Dia 14 Juliol.  VANCOUVER                                                         E/-/- 
 
Esmorzar a l'hotel. La visita a aquesta ciutat comença amb el Stanley 
Park, el parc municipal més gran del país oferint-nos una meravellosa 
vista de la badia, de la ciutat i de les Muntanyes Costaneres. Parem per 
fer fotos d'uns tòtems indígenes que tanquen diverses llegendes.  
A la sortida del parc podem observar la platja d' English Bay, seguint el 
passeig fins al Pont Burrard. Entrarem a Granville Island amb la seva 
artesania local i l'ambient mariner al petit port esportiu. Aquesta illa 
compta amb el millor mercat públic de Vancouver, on podran tenir un 
entremès de menjar típic West Coast o simplement gaudir de l'ambient i 
de la música viva amb què ens delecten els cantants o músics que 
abunden a la zona. 
 
 



 

C / Londres 100   08036   BARCELONA   Telf.  93 511 62 77    Fax: 93 511 62  79 
E-mail: info@phineasfogg.net  G.C.1167   www.phineasfogg.net 

 

 
 
 
 
 
 
 

Entrem a l'exòtic Chinatown, el segon més gran del món. El recorregut 
pels seus carrers ens dóna una visió de la seva cultura i forma de vida. 
A pocs minuts d'allà, tenim el barri més antic de la ciutat, l'entranyable 
Gastown, amb un original rellotge de vapor, bonics edificis  i les petites 
botigues, galeries i restaurants de primera categoria. Per finalitzar la 
nostra visita a la ciutat, recorrerem el centre financer de Vancouver 
amb els seus enormes gratacels reflectint l'arquitectura contemporània. 
Resta de la tarda lliure. 
 
Allotjament. 
 
Dia 15 Juliol.  VANCOUVER – VICTORIA – VANCOUVER       E/-/- 
 
Esmorzar a l'hotel . El dia comença amb un còmode viatge de 1.5 hores 
amb ferri, que ens traslladarà a la Illa de Vancouver. Navegarem entre 
un arxipèlag amb petites comunitats, cases de camp, i si tenim sort 
balenes grises, orques i foques nedant prop de la nostra embarcació. 
 
Ja a l'illa, la nostra primera visita serà als bells Jardins Butchart, els 
jardins més famosos d'Amèrica per la seva varietat increïble de flors i 
arbres, una meravellosa exhibició floral de cinquanta-cinc acres, oberta 
al públic tots els dies de l'any i que ofereix vistes espectaculars des de 
camins que serpentegen a través dels quatre jardins principals. 
 
Continuarem cap al centre de la ciutat, on tindrem temps lliure per 
visitar opcionalment el Museu Real de la Colúmbia Britànica amb les 
seves exhibicions dedicades a la història de la província i les comunitats 
indígenes. L'Hotel Empress, enfront de la badia, és l'edifici més 
fotografiat a Victòria, i no cal oblidar el passeig per Government Street 
amb botigues originals mostrant els seus productes d'origen britànic. Al 
final de la tarda retorn a Vancouver via ferri. Trasllat a l'hotel. 
 
Allotjament. 
 
Dia 16 Juliol.  VANCOUVER – CALGARY – PARQUE  BANFF   E/-/- 
 
Esmorzar a l'hotel. Trasllat a l'aeroport on agafarem el vol a Calgary.  
 
Un cop a la  ciutat, farem un circuit orientatiu de la mateixa, per 
coneixer els seus principals atractius.  
 
Calgary és una ciutat canadenca de la província d'Alberta, a uns 80 km 
a l'est de les Muntanyes Rocalloses Canadenques. Amb prop de 1.1 
milions d'habitants, és la ciutat més gran d'Alberta. Aquí habitava la 
tribu dels Peus Negres fins que en 1873 els primers europeus es van 
assentar a la zona, apoderant i repartint-se les terres entre ells amb la 
finalitat de portar riqueses al lloc. 
 
Finalitzada la visita, emprendrem un preciós recorregut panoràmic 
comentat per la nostra guia cap al Parc Nacional de Banff al cor de les 
muntanyes rocoses, situat a uns 80 Kmts de Calgary. 
 
Arribada al parc nacional i trasllat a l'hotel. 
 
Allotjament. 
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Dia 17 Juliol.  PARQUE NACIONAL DE BANFF                       E/D/- 
 
Esmorzar a l'hotel. Visita guiada del parc nacional de Banff incloent la 
Banff gòndola, i el creuament del llac amb barca. Banff, va ser el 
primer parc nacional de Canadà i el tercer del món quan va ser fundat 
al 1885 després que es descobrissin les seves fonts d'aigües termals. El 
Parc Nacional Banff aviat es va convertir en una icona del turisme a tot 
el món, tan famós com la policia muntada amb els seus casaques 
vermelles i els seus barrets de feltre. Banff (nomenat així per 
Banffshire, a Escòcia) forma part del Patrimoni Mundial dels Parcs de 
les Muntanyes Rocalloses de la UNESCO. Finalitzada la visita tornada a 
l'hotel i temps per al descans. 
 
Allotjament 
 
Dia 18 Juliol.  BANF – CALGARY – AMSTERDAM                    E/-/- 
 
Esmorzar a l'hotel. A l'hora convinguda trasllat a l'aeroport de Calgary, 
per agafar el vol amb destinació Amsterdam. Tràmits d`immigració i 
duana. 
 
Nit i serveis a bord 
 
Dia 19 Juliol.   AMSTERDAM - BARCELONA                             -/-/- 
 
Arribada a Amsterdam i connexió amb el vol que ens retornarà a la 
ciutat d'origen, Barcelona. 
 
Fi del viatge i els nostres serveis 
 
 
 
 
 
 
Vols seleccionats per al programa complet Est i Oest: 
 
30 Juny.  Barcelona – Paris            06.50 – 08.45 
30 Juny.  Paris – Toronto               13.55 – 16.05 
 
12 Juliol.  Mont-real – Vancuver        
16 Juliol.  Vancuver – Calgary         
 
18 Juliol.  Calgary – Amsterdam      15.20 – 08.15 +1 
19 Juliol.  Amsterdam - Barcelona    10.05 – 12.15 
 
 
Allotjament costa Oest:   06 nits d`allotjament als hotels (o similars): 
 
• Vancouver – Hotel Sheraton Vancouver downtown (4 nits) 
• Banf – Aspen Lodge Banff (2 nits)  
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El preu de l'extensió a l'Oest inclou: 
 
• Vol internacional amb tornada de KLM des de Calgary a Amsterdam (amb taxes aèries 430 €, Incloses) 
• 02 vols domèstics (Mont.real-Vancouver i Vancouver-Calgary) amb taxes 126 € incloses 
• 06 nits d'allotjament segons es detalla al programa amb esmorzar diari. 
• Excursions i visites segons programa, ferri a Victòria, Jardins, gòndola i passeig en barca a Banf, etc 
• Trasllats i guies de llengua castellana amb servei privat per al grup. 
• Acompanyant des de Barcelona amb un mínim de 10 persones, en cas de ser menys el guia acompanyant 
tornarà a Barcelona amb la resta del grup el dia 12 de Viatge. 
• Assegurança i material de viatge. 
 
El preu de l'extensió a l'Oest NO inclou: 
 
• Menjars ni begudes. 
• Excursions opcionals. 
• Despeses personals. 
• Res que no figuri en el programa detallat dia a dia o com a inclòs. 
 

                          

 
PREUS  PER  PERSONA / GRUP MÍNIM 14 Persones 
 
PREU VIATGE COSTA EST ….................................................................    4.995 € 
 
EXTENSIÓ COSTA OEST  ......................................................................... 2.850 € 
 
SUPLEMENT  HABITACIÓ  INDIVIDUAL EST   ..........................................   990 € 
 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL OEST  ............................................. 515 € 
 
SUPLEMENTS   OPCIONALS: 
 
Suplement sobrevol helicòpter a Niagara   .............................................   110 € 
 
Suplement Habitació vistes cataractes  ...................................................   75 € 
 
Suplement Habitació vista llac Sacacomie (total) ......................................  60 € 
 
Assegurança de cancel·lació ....................................................................... 85 € 
 
Consultar suplements opcionals costa oest (sobrevol, telefèric, etc ...........       € 
 
Els preus poden patir variacions en funció de possibles fluctuacions en la moneda. 
Donada l'anticipació amb què es prepara i pressuposta el viatge. Canvi CAD aplicat 
18/10/13. Serveis cotitzats per grup PRIVAT. El valor de les taxes a data 05/11/13 (1 
EUR = 1.40793 CAD) es pot veure alterat fins a 20 dies abans de la sortida del viatge. 


