
04 octubre 2017 Tremblant-Ottawa

05 octubre 2017
Ottawa-Mil Illes-Niàgara

Esmorzar. Sortida cap a la ciutat d’Ottawa,
capital de Canadà. Visita panoràmica: el
Parlament (exterior), la Residència del
Primer Ministre i del Governador General,
la zona d’edificis del Govern, i al final del
recorregut podrem visitar el mercat
Byward. Temps lliure a la nit. Sopar i
allotjament a l’hotel Residence Inn by
Marriott.

Esmorzar. Sortida cap a la bella regió de
les Mil Illes on farem un passeig en vaixell
pel riu Sant Llorenç recorrent una de les
zones més espectaculars d’aquest riu i
vorejant alguna de les 1.800 illes que
emergeixen de les aigües. Continuació cap
a les espectaculars Cascades del Niàgara,
situades a la frontera entre Estats Units i
Canadà. A la nit tindrem l’oportunitat de
contemplar les cascades il·luminades
durant el temps lliure. Sopar i allotjament a
l’hotel Sheraton on the Falls.

Recorrerem l’Antic i Nou Ajuntament, el

06 octubre 2017 Niàgara-Toronto
Esmorzar. Visita de Niàgara i de la part
canadenca de les Catarates. Passeig en el
vaixell “Hornblower” que ens conduirà fins
al cor de la catarata de la Ferradura.
Dinarem a la Torre Skylon, on veurem una
panoràmica des de les altures de la ciutat i
de les catarates. Continuació del viatge. De
camí, farem una parada al bell poble d’estil
victorià Niagara On The Lake. Dinar inclòs.
Arribada a Toronto, capital econòmica del
país i visita panoràmica de la ciutat.

Parlament d’Ontario, el Barri Xinès, la
Universitat i la Plaça Ontario. Sopar de
comiat.Allotjament a l’hotel Chelsea.

Esmorzar a l’hotel i matí lliure. Dinar. A
l’hora indicada, trasllat a l’aeroport per
sortir en vol regular directe amb destinació
Barcelona. Nit a bord.

Arribada a Barcelona. Trasllat a Igualada.
Fi del viatge i dels nostres serveis.

07 octubre 2017 Toronto

08 octubre 2017 Barcelona - Igualada

30 setembre 2017
Igualada - Barcelona-Montreal

01 octubre 2017
Montreal-Quebec

02 octubre 2017
Quebec

Sortida d’Igualada cap a l’aeroport.
Trobada amb el nostre guia acompanyant
davant dels mostradors d’Air Canada.
Sortida del vol amb destí Montreal. Trasllat
a l’hotel. Temps lliure. Sopar de
benvinguda a l’Academie. Allotjament a
l’hotel Sheraton Centre.

Esmorzar. Visita panoràmica recorrent el
Vell Montreal, la Basílica de Notre Dame
(entrada no inclosa), el Montreal
subterrani, el boulevard St Laurent, el
carrer Saint Denis i la Muntanya Reial, la
qual la ciutat deu el seu nom.Acontinuació
sortida cap a Quebec, ciutat francesa i
declarada Patrimoni Mundial per la
UNESCO. En camí, parada per dinar a
Chez Dany, cabana on provarem els típics
productes de mel d’auró. Arribada a
Quebec i visita panoràmica: la Plaça
d’Armes, la Plaça Reial, el barri Petit
Champlain, el Parlament de Quebec, la
Terrassa Dufferin, Chateau Frontenac, els
carrers Sant Jean i Gran Allee i el Port Vell.
Temps lliure. Sopar i allotjament a l’hotel
Le Concorde.

Esmorzar. Excursió de dia complet.
Sortida cap a la regió de Charlevoix,
classificada per la UNESCO com a
Reserva de la Biosfera. Creuer de 3 hores
de durada en què a més de contemplar la
bellesa natural d’aquesta zona, potser
tindrem l’oportunitat de veure i fotografiar
algunes de les balenes de diferents
espècies que a l’estiu (de maig a octubre)
van a aquestes aigües. Dinar inclòs.
Retorn a Quebec, sopar i allotjament a
l’hotel Le Concorde.

03 octubre 2017 Quebec-Tremblant
Esmorzar. Sortida cap a Mont Tremblant,
on tindrem l’oportunitat de gaudir de la
natura passejant pels seus senders o pel
seu poblet amb el nostre guia, o
opcionalment, realitzar una sèrie
d’activitats com passejades en bicicleta,
canoa, caiac o prendre el telefèric fins al
cim de la muntanya. Dinar inclòs. Sopar i
allotjament a l’hotel Homewoods suites.

Canadà Costa Est

Del 30 de setembre al 8 d’octubre de 2017

els nostres viatges

Preu per persona en hab. doble

de 20 a 25 persones :            2.560 €
de 15 a 19 persones :            2.620 €

Sup. Hab. Individual :                645 €

Taxes Aeries: 335 €
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Rambla Sant Isidre, 9  -  08700 IGUALADA - Telf.  93 803 7556
www.ferfrans.com

El  preu inclou:

El  preu NO inclou:

- Traslat Igualada-Aeroport-Igualada
- Vols, trasllats i transport terrestre
- 7 nits d’allotjament segon programa
- Pensió Completa segons itinerari
- Guia acompanyant i guia local
- Visites indicades a l’itinerari
- Sopar i regal de comiat
- Assegurança bàsica de viatge

- Propines ni maleters
- Begudes als dinars
- Taxes d’aeroport : 335 €
- Assegurança d’anul-lacio:

Al Canadá les propines son gairebe obligatories:
Normalment son 5$ pel Guia i 3$ pel Xofer, per persona i dia
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Sortida en Grup

d’Igualada


