
VANCOUVER - ILLA VICTORIA - CREUER ALASKA - TRACY ARM - SKAGWAY - GLACERA BAY - KATCHIKAN

Dia 03/07 Igualada - Barcelona - Montreal - Vancouver
A l'hora convinguda sortida de les nostres terminals en direcció a
l'aeroport de Barcelona. Vol directe cap a Montreal. Arribada i
connexió de vol fins a Calgari.Trasllat a l’hotel.Allotjament,

Dia 04/07 Vancouver – Victoria - Vancouver

Dia 05/07 Vancouver - Trasllat al Port - Comença el Creuer

Visita a Victòria. Esmorzar dins del ferri. Sortida cap a la terminal
de Tsawwassen, on prendrem el ferri de la companyia BC que
creua l'Estret de Geòrgia fins arribar a l'illa de Vancouver. Visita
dels famosos Jardins Butchart, considerats dels més bells del
país. Continuació cap a la ciutat de Victòria. Visita panoràmica de
la ciutat per veure el port esportiu, el mercat, la zona del Bastió, el
Parlament, el Museu Reial, el famós hotel Empress i el Museu de
Cera. Retorn a Vancouver en ferri.

Esmorzar. Visita panoràmica de la cosmopolita ciutat de
Vancouver situada al nivell del mar i la ciutat més important de
l'oest canadenc que es caracteritza pel contrast entre el mar, les
muntanyes i la seva moderna arquitectura. Recorrerem el Parc
Stanley, el Barri Xinès, el barri històric de Gastown, i el centre
financer i comercial. Trasllat al port per emprendre un creuer molt
espectacular cap a les terres de Alaska.

.
Embarcament al vaixell

a les 16,00 hrs. Volendam de la Cia. HollandAmerica

Dia 06/07 Dia de Creuer Panoramic

Dia 07/07 Fiord TracyArm 10:00 10:30
Juneau 13:00 22:00

Dia 08/07 Skagway 07:00 21:00

Dia de navegació pel passatge Interior, una de les mes
pintoresques rutes marítimes del món, i una de les poques on els
vaixells de gran calat no poden navegar a prop de les parets de les
muntanyes escarpades, durant la travessia es va seguint la franja
territorial d'Alaska, gaudint d'un paisatge increïble i canviant,
d'impressionants boscos, enormes glaceres i grans muntanyes
nevades.

Sortida a les 10,00h. Dia de navegació pel Fiord Tracy Arm
(*subjecte a condicions climatològiques), espectacular recorregut
flanquejat per muntanyes nevades de més de 2.000 metres de
alçada. Arribada a Juneau, capital de Alaska (Estats Units), bella
ciutat situada entre el mar i una gran muntanya combinant
modernitat i sabor local. El port esta localitzat al peu de les grans
muntanyes sobre Canal de Gatineau al costat del impressionant
Glacera Mendenhall. En opció podrà visitar el Bosc Nacional de
Togass, visitar les botigues rústiques de la ciutat, escapar-se en
un caiac, veure les balenes des d'una barca, o també anar al
telefèric que puja a la Muntanya Roberts per observar les
magnífiques vistes del lloc. Navegació a la nit.

Arribada a Skagway a les 07,00h, famosa des que en 1896 es va
descobrir or, en un dels afluents del riu Klon-dike, el que va fer
florir la ciutat al estar situada a la ruta dels ex-laboradors de l'or
que passaven per agafar l'antic tren de White Pass. En opció, pot
gaudir fent un recorregut panoràmic del tren o explorar les petites
botigues de teixits, visitar el Red Onion Saloon, un bar autèntic de
l'època, o el nostàlgic museu i el Parc de la Febre de l'Or on es pot
caminar pels antics edificis restaurats i poblats de fusta que
recorden el passat. Navegació a la nit.
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Creuer AlaskaCreuer Alaska

Els nostres viatges

Del 3 al 14 juliol 2017

Sortida en Grup de IGUALADA

Pensió completa i activitats a bord



VANCOUVER  i  CREUER ALASKA

Dia 09/07 Glacera Bay 07:00 16:00

Dia 10/07   Katchikan 10:00 18:00

Dia 11/07   Creuer Panoràmic paissatge interior

Dia 12/07   Vancouver                   07:00 Fi del Creuer

Dia 13/07 Vancouver - Montreal

Dia 14/07 Barcelona - Igualada

Arribada a la Glacera Bay a les 07,00h, creuer escènic. Parc
considerat com a reserva de la Biosfera i meravella de la
Humanitat per la UNESCO. La Badia de la Glacera protegeix un
ecosistema únic de plantes i animals que viuen en comú acord
amb un paisatge glacial que poques vegades canvia.

Arribada a les 10,00h a la ciutat de Ketchikan, tranquil poble situat
a les ribes de l'Estret Tongass. A Creek Street podran veure el
Museu d’Història on es troba la major col·lecció de tòtems
d'Alaska, no es pot perdre el poble petit natiu de Saxman.
Opcionalment, s'ofereix la possibilitat de sobrevolar Fiords i
observar des de l'aire els seus turons de granit de centenars de
metres d'altura amb espectaculars cascades sobre el mar.
Navegació.

Día de navegació. Creuer panoràmic per el Paisatge Interior.

Recepció al port a les 9 del matí. A continuació farem la visita que
gaudirem d'una experiència única quan travessin el pont penjant
més llarg del món, Capilano Suspension Bridge (inclòs), amb la
seva impressionant vista al canó, els ponts Tree Tops suspesos
entre els colossos arbres i de la caminada paral·lela a la paret del
canó Cliffwalk. Temps per dinar. Resta de la tarda lliure. Sopar i
allotjament.

Esmorzar. A l'hora convinguda es realitza el trasllat cap a
l'aeroport de Vancouver. Sortida del vol amb destinació
Barcelona. Nit a bord.

Arribada al mati a barcelona. Trasllat fins a la nostra ciutat. Fi del
viatge i dels nostres serveis.

El preu

El Preu Inclou:

El Preu no inclou:

Rbla. Sant Isidre, 9
Telf. 938 037 556
08700 IGUALADA www.ferfrans.comGC-419

Condicions de reserva i pagament:
- En el moment de la confirmació de la reserva és necessari lliurament del 40% de
l'import total del creuer. (L'import exacte els serà facilitat en el moment de fer la
reserva) - És imprescindible el pagament total de la part del creuer, amb les seves
taxes, 75 dies abans de la sortida.

- Aquest programa està subjecte a condicions especials de contractació, per la qual
cosa s'aplicaran els següents condicions sobre reserves confirmades:
- En el moment de la confirmació i fins a 57 dies abans de la sortida del creuer 25% (de
l'import total del creuer);
Entre 56 i 29 dies abans de la sortida del creuer 50% (de l'import total del creuer);
Menys de 28 abans de la sortida del creuer 100% (de l'import total del creuer).

Despeses de cancel·lació:

Circuit + Creuer C. Interior : 3.155 Euros
Circuit + Creuer C. Exterior: 3.365 Euros

3.725 Euros
: 4.340 Euros

Serveis a bord i propines :        90 Euros

Taxes Aèries i portuaries:   730 Euros

(a pagar a desti)

Circuit + Creuer C. Lanai:
Circuit + Creuer C. Balco

Assegurança assistència anul.lació:       80 Euros

Excursions opcionals, propines i assegurança - Visats USA ESTA: 14
$ USA i Canadà ETA: 7 $ CAD - Taxes aèries i portuaries: 730 euros -
Qualsevol altre servei no indicat o detallat a l’apartat «El preu inclou»

El preu inclou: Trasllats a l'aeroport - Avió BARCELONA -
VANCOUVER - BARCELONA - 7 nits de Creuer Volendam de la
Cia.Holland America en cabina seleccionada - Pensió Completa i
activitats a bord del vaixell - Transport a Vancouver segons itinerari en
MINIBUS - 3 nits de allotjament en el Hotel de Vancouver 4* (o similar),
en habitació doble - 3 desdejunis + 2 dinars + 2 sopars durant la
estada a Vancouver - Visites i excursions indicades en el itinerari.
Ferry de anada i tornada a Victoria - Entrades en els Jardins Butchart i
el pont Capilano. - Tots els trasllats del aeroport-hotel-aeroport -
Xofer-guia local de parla hispana (No inclouen propines a xofer y guia).
- Assegurança bàsica de viatge - Guia acompanyant des de la
arribada a Vancouver dins la tornada a Barcelona.


