
 

 

  

ITINERARI 

COMBINACIÓ DE DUES EXPERIÈNCIES ÚNIQUES :   
Circuit de 8 dies per les Muntanyes Rocalloses de l’oest del 
Canadà i Espectacular Creuer de 8 dies des de Vancouver per 
la costa d’ALASKA.  

CANADÀ i ALASKA |  del 17 de juny al 2 juliol 2023 

les Muntanyes Rocalloses i Creuer de luxe 

amb guia acompanyant de Viatges Alemany 

HOTELS PREVISTOS 
o similars :   
 

• BANFF: H.Banff Rocky Mountain 
3* sup (2 nits) 

• JASPER: Hotel Tonquin Inn , 3*  
(1 nit) 

• KAMLOOPS: Hotel Coast 
Conference centre 3*sup (1 nit) 

• VANCOUVER: Hotel Exchange, 4* 
(3 nits) 

A DESTACAR COM INCLÒS 
EN EL PROGRAMA  
 

• Entrades als Parcs Nacionals de  
BANFF I JASPER 

• Passeig per la Glacera 
COLUMBIA ICEFIELDS amb 
l’snowcoach ICE EXPLORER 

• Navegació pel LLAC MALIGNE 

• Ferry a VICTORIA (Vancouver) 

• Entrada als JARDINS BUTCHARD  

• Entrada al Parc del PONT DE 
CAPILANO. 

• Telefèric a GROUSE MOUNTAIN  

• Entrada al ¨Teatre del Cel¨   
   FLY OVER CANADA a Vancouver 

 

17 JUNY (DISSABTE): BARCELONA – CALGARY - BANFF 
Sortida en autocar des de les nostres terminals cap a l’aeroport de Barcelona, per volar a les 
06:20 h amb destí a Amsterdam. Arribada a les 08:40 i connexió amb el vol transoceànic 
directe a CALGARY. Arribada a Calgary a les 13:25 (hora local). Assistència a l’aeroport i tot 
seguit realitzarem una visita orientativa del centre de la ciutat camí cap a l'Heritage Park 
(visita i dinar Inclosos) que narra la història de la província i l'impacte que han causat l'arribada 
del ferrocarril i la indústria petroliera. Sortida cap a Banff a través de la carretera 
transcanadenca. Pel camí possiblement podem veure la típica fauna salvatge d'aquesta regió: 
ants, ossos bruns i grisos. Banff és un oasi alpí d'activitats a la natura i vistes inspiradores, i les 
Muntanyes Rocalloses formen un anell majestuós al seu voltant. Sopar i allotjament a BANFF. 
 

18 JUNY (DIUMENGE): BANFF – LAKE LOUISE – BANFF (130 KM) 
Esmorzar a l'hotel. Dedicarem el dia a visitar els llacs més famosos de l’Oest del Canadà. 
Iniciarem la ruta amb el bellíssim Llac Moraine emmarcat en la Vall dels Deu Pics dins del Parc 
Nacional de Banff. Continuarem cap al llac més famós del parc, el Llac Louise, situat a 1731 m 
encaixonat enmig de les muntanyes i amb la Glacera del Mount Victòria, que es reflecteix a 
les aigües del llac, aquesta imatge ens quedarà gravada per sempre a la memòria. Dinar a 
Lake Louise. Abans de tornar a Banff ens aturarem al Llac Emerald que ens captivarà amb 
l'intens color, que li dona el seu nom. Sopar en un restaurant de Banff. Allotjament. 
 

19 JUNY (DILLUNS): BANFF – CAMPS DE GEL – JASPER (290 KM) 
Esmorzar a l'hotel. Iniciarem el dia fotografiant la Muntanya Castell i enfilant la carretera que 
travessa el cor de les Muntanyes Rocalloses, anomenada la de les glaceres i que ens donarà 
entrada al Parc Nacional de Jasper, un dels més grans del món. Al llarg del camí admirarem 
la Glacera Pota de Corb i el llac Bow, i el Peyto. Arribarem fins a la  Glacera Athabasca, els 
anomenats Camps de Gel Columbia, el camp de gel més gran (325 km²) al sud del Cercle Polar 
Àrtic. Amb un vehicle especial “snowcoach Ice Explorer” pujarem a la glacera i tindrem ocasió 
de caminar sobre el gel. Dinar en ruta. Continuarem seguint el curs del riu Bow, Mistaya i el 
Sakatchewan nord i, travessant els ports de Bow i Sunwapt enmig d’un impressionant paisatge 
de pics i glaceres, cascades i canyons, arribarem a Jasper. Sopar i allotjament a l’hotel. 
 

20 JUNY (DIMARTS): JASPER – KAMLOOPS (440 KM) 
Esmorzar a l'hotel. Sortida d’hora al matí cap al Canó Maligne i el Llac Medicine. Després 
visitarem Maligne Lake, el llac més bonic i de blau profund, que com dits d'aigua penetra en 
el rugós escenari de les muntanyes. Gaudirem d’un creuer fins a l'illa dels Esperits (inclòs). 
Vorejant el Llac Moose ens acomiadem del Park de Jasper per admirar la majestuositat del pic 
més alt (3.954 m) de les Rocalloses Canadenques al Parc de Mount Robson que impressiona 
als milers de visitants. Dinar en ruta. Deixarem les altes muntanyes per passar a un escenari 
de prades fins a arribar al nostre hotel a Kamloops. Sopar i allotjament a l’hotel.  
 

21 JUNY (DIMECRES): KAMLOOPS – VANCOUVER (345 KM) 
Esmorzar a l'hotel. Continuem el nostre recorregut cap a Vancouver per trobar-nos amb el Riu 
Fraser, que ens acompanyarà durant el camí. Baixarem a través d'amples valls i prades fins a 
arribar a Vancouver, ciutat considerada una de les més boniques del món. Gràcies a la seva 
privilegiada situació entre el mar i les muntanyes, Vancouver té un dels climes més benignes 
del Canadà durant tot l'any. Farem una visita panoràmica de la ciutat incloent Granville Island, 
zona d'ambient mariner i amb un petit port esportiu. 
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... segueix dia 21 de juny 
 

Aquí hi trobem el millor mercat públic de Vancouver, on podrem gaudir de l'ambient i de la música en viu amb què ens delecten els 
cantants i músics que abunden a la zona o tastar alguns dels productes típics de la West Coast. 
Dinar. Continuarem la visita per l’exòtic Chinatown, el més gran del Canadà. A pocs minuts hi ha el barri més antic de la ciutat 
l’entranyable Gastown, amb el famós i original rellotge de vapor i les petites botigues, galeries i restaurants. També la terminal de 
creuers a Alaska, Canada Place s’ha convertit en un símbol de la ciutat amb el seu sostre blanc en forma de cinc veles. A pocs minuts 
del port arribem a Stanley Park, des d’on tindrem una meravellosa vista de la badia de Vancouver, de la ciutat i de les Muntanyes 
costaneres. Farem parada per admirar i fotografiar uns tòtems indígenes. Seguirem a través del pont dels Lleons “Lions Gate” cap a la 
platja d’English Bay. Temps lliure. Sopar lliure. Allotjament. 
 

22 JUNY (DIJOUS): VANCOUVER – VICTÒRIA - VANCOUVER 
Esmorzar a l’hotel. El dia comença amb un còmode viatge d’una hora i mitja en el ferri que ens traslladarà a l'Illa de Vancouver. Avui 
visitarem Victòria, ciutat situada en el punt més al sud de l'illa, que va atreure els primers habitants britànics fa només 150 anys. Amb 
el temps, Victòria ha mantingut el seu encant del Vell Món amb els seus edificis de totxo vermell. Navegarem entre un arxipèlag amb 
petites comunitats, cases de camp, i si tenim sort balenes grises, orques i foques prop de la nostra embarcació. En arribar a Victòria, 
apareix en primer pla el famós Hotel Empress, que va construir la companyia del ferrocarril Canadian Pacific i l'edifici del Parlament. La 
nostra primera visita serà als bells Jardins Butchart, iniciats els 1904, són els jardins més famosos d'Amèrica per la seva varietat 
increïble de flors i arbres, ofereixen vistes espectaculars passejant pels caminets que serpentegen a través dels quatre jardins principals. 
Des de l’exquisit Jardí Enfonsat (Sunken Garden) fins l'encantador Jardí de les Roses (Rose Garden) continuen mantenint les grates 
tradicions del passat en un dels racons més meravellosos del món. Dinar en un restaurant. Continuarem cap al centre de la ciutat i 
tindrem una estona lliure per passejar per Government Street, carrer ple de botigues originals mostrant els seus productes d'origen 
britànic. Al final de la tarda, retorn amb el ferri i sopar buffet a bord durant la travessa. Allotjament. 
 

23 JUNY (DIVENDRES): VANCOUVER 
Esmorzar a l'hotel. Al matí podrem gaudir d'una experiència única quan creuem el pont penjant de vianants més llarg del món, 
el Capilano Suspension Bridge, amb una vista impressionant al canó. Els tòtems indis que donen entrada al parc són característics de 
les tribus locals. Els arbres de l'àrea del Capilano, pins Douglas i Hemlock, així com els cedres vermells són centenaris i superen els 70 
metres d'altura. Gaudirem d’un passeig pels ponts “Tree tops” suspesos entre els arbres així com per la paret paral·lela al canó, 
el Cliffwalk. El més impressionant ens espera quan prenem el telefèric cap el cim de Grouse Mountain. Les pistes d'esquí a l'hivern es 
converteixen en prats verds a l'estiu. Des d'allà, a 1000 m d'altitud es pot admirar la vista panoràmica de la ciutat. Al cim de la muntanya 
es pot visitar el santuari dels ossos grizzly. Es tracta d'un projecte que ha iniciat el Govern del Canadà per aconseguir la integració dels 
ossos orfes al medi ambient, sense que aquests representin un perill per a les comunitats. 
Retorn al centre de Vancouver i dinar en un restaurant. Tarda Lliure per gaudir d’aquesta impressionant ciutat.Sopar lliure.Allotjament. 
 

24 JUNY (DISSABTE): VANCOUVER - INICI DEL CREUER PER ALASKA 
Esmorzar a l’hotel. Temps lliure per fer un últim passeig acompanyats del guia, visitar algun museu o gaudir amb calma d’alguns dels 
bonics racons de la ciutat. A les 12:00 h embarcament al vaixell KONINGSDAM de la companyia Holland America Line. Dinar buffet en 
el vaixell i acomodació. A les 16:30 hores Inici del creuer per Alaska. Sopar a bord. 
 

25 JUNY (DIUMENGE): CREUER PER ALASKA, DIA DE NAVEGACIÓ 
Dedicarem el dia a conèixer el vaixell i gaudir de les seves magnífiques instal·lacions mentre naveguem en direcció nord fins a Juneau, 
admirant l’espectacular paisatge que se’ns oferirà. Pensió completa a bord. 
 

26 JUNY (DILLUNS): CREUER PER ALASKA, ESCALA A JUNEAU 
Al matí farem una escala tècnica a Tracy Arm (10:00 - 10:30 h) i seguirem la navegació panoràmica cap a Juneau. La capital d’Alaska 
està situada al peu de les grans muntanyes del Canal de Gastineau a tocar de la impressionant Glacera Mendenhall. Durant l’escala a 
Juneau (13:00 - 22:00 h) s’ofereixen diverses opcions de visites i activitats: un vol en helicòpter o hidroavió per sobre la glacera, 
albirament de balenes des d’una barca, visita de la glacera de Mendenhall, visita al Bosc Nacional de Tongass, visita a les botigues 
rústiques de la ciutat, o també prendre el funicular que puja al Mount Roberts per observar unes magnífiques vistes de Juneau i el 
Passatge Interior. 
 
 



 

   

27 JUNY (DIMARTS): CREUER PER ALASKA, ESCALA A SKAGWAY 
Skagway (des de les 07:00 a les 21:00 h) ha mantingut la imatge d’una vella població de l’Oest americà en l’època dels buscadors d’or. 
Si es visita a l’hivern un es pot fer la idea de la duresa que varen haver de viure aquests homes quan feien ruta pel Yukon. Però a l’estiu 
el poble té un encant especial, podent encara gaudir d’un recorregut amb tren per les muntanyes creuant el White pass del Yukon, com 
feien els antics exploradors. 
També val la pena explorar les petites botigues de teixits, visitar el Red Onion Saloon, un bar autèntic de l’oest, i no perdre's una visita 
al Museu Trail’98 per entendre millor l’abast de la Febre de l'Or del Klondike. Excursions opcionals disponibles. Pensió Completa a bord. 
 

28 JUNY (DIMECRES): CREUER PER ALASKA, NAVEGACIÓ PER GLACIER BAY 
El matí ens llevarem davant el meravellós espectacle del Parc Nacional de Glacier Bay, per on farem navegació durant tot el dia, 
considerat com Reserva de la Biosfera i Meravella de la Humanitat. La badia de la Glacera protegeix un ecosistema únic de plantes i 
animals que viuen d’acord amb un paisatge glacial. És impressionant poder viure en directe com un bloc de gel se separa de la glacera 
i s’escolta el sorollós xoc del gel i el mar. Podrem accedir al “bow”, la part davantera del vaixell, on la companyia Holland America 
permet l’accés en dies de navegacions panoràmiques. Pensió Completa a bord. 
 

29 JUNY (DIJOUS): CREUER PER ALASKA, ESCALA A KETCHIKAN 
Farem escala al petit i tranquil poble de Ketchikan, (de les 11:00 a les 19:00 h) situat a la riba de l’Estret de Tongass i anomenat la 
ciutat del Salmó. Amb el nostre guia farem un passejada a peu pel Creek Street podem trobar el Museu d’Història on es troba la 
col·lecció més gran de Totems d’Alaska. No podem deixar de veure el petit poblet nadiu de Saxman. Opcionalment, s’ofereix la 
possibilitat de sobrevolar els Fiords i observar les muntanyes de roques granítiques de centenars de metres d’altura i amb uns 
espectaculars salts d’aigua sobre el mar, tot vist des de l’aire. Pensió Completa a bord. 
 

30 JUNY (DIVENDRES): CREUER PER ALASKA, NAVEGACIÓ PER L’INSIDE PASSAGE 
Dia de navegació a través del Passatge Interior, una de les rutes marítimes més escèniques del món i una de les poques on els creuers 
poden navegar a prop de les parets escarpades de les muntanyes. L’escenari és increible, navegant enmig de boscos, muntanyes amb 
glaceres als seus pics i petits pobles plens d’història. És un bon moment per a tenir les càmeres preparades i poder fotografiar orques 
i balenes. Pensió Completa a bord. 
 

01 JULIOL (DISSABTE): FÍ DEL CREUER. VANCOUVER - BARCELONA 
Finalització del creuer, desembarcament a Vancouver a les 09:00 h. 
Com a comiat del Canadà, abans d’anar a l’aeroport gaudirem d’una nova atracció de Vancouver, un simulador de vol anomenat “el 
teatre del cel”, un recorregut paisatgístic simulat des de l’aire, de 8 minuts de durada, travessant tot Canadà. Una experiència fantàstica 
i apta per a tothom. Estona lliure per fer un últim passeig per Gastown. Dinar lliure, abans del trasllat cap a l’aeroport. Tràmits 
d’embarcament i sortida amb vol de Klm a les 17:45 h cap a Amsterdam. Nit a Bord. 
 

02 JULIOL (DIUMENGE): AMSTERDAM - BARCELONA 
Arribada a Amsterdam a les 12:00 hores, i connexió amb el vol directe a Barcelona. Sortida a les 16:45 hores, arribada a Barcelona a les 
18:50 hores. Trasllat amb autocar a les nostres terminals. 
Fi del viatge. 
 
 

EL NOSTRE VAIXELL : El Creuer KONINGSDAM, és un modern vaixell de luxe, classificat 5 estrelles, construït 

el 2016, amb capacitat per a 2.650 passatgers. Ofereix l’alt nivell de servei i confort de la companyia Holland Amèrica 
Line Cruises. El seu modern disseny, amb espais plens de llum, escenaris visuals i interiors acollidors, el converteixen en 
el vaixell ideal per al nostre itinerari paisatgístic per la costa d’Alaska.  

CANADÀ i ALASKA  
les Muntanyes Rocalloses i Creuer de luxe 



 

EL PREU INCLOU : 

• Trasllats de les nostres terminals de Vic, Manlleu i Torelló, 
i de Reus i Valls, a l’aeroport i tornada. 

• Vols en classe turista, segons itinerari, amb KLM , amb 
reserva de seient. 

• Circuit terrestre en grup privat, autocar amb Aire 
Condicionat, amb xofer-guia. 

• 7 nits d’hotel, allotjament i esmorzar en habitació doble.  

• 7 dinars (un d’ells picnic) i 5 sopars. 

• Creuer de luxe amb el vaixell Koningsdam, d'Holland 
America Line Cruises, allotjament en cabina doble. 

• Pensió completa durant el creuer (begudes no incloses). 

• Visita guiada a peu a Ketchickan. 

• Tots els serveis i visites detallats a l’itinerari. 

• Servei de maleters durant el circuit per el Canadà (una 
maleta per persona). 

• Guia acompanyant de Viatges Alemany durant tot el 
viatge. 

• Assegurança d’assistència durant el viatge (fins a 30.000 €) 
i assegurança d’anul·lació (fins a 4.500 €). 

• Taxes d’aeroport - Taxes d’embarcament creuer - Propines 
i taxa de servei al creuer. 

• Visats turístics: ESTA a Estats Units (Alaska) i ETA a Canadà. 
 

EL PREU NO INCLOU:  
• Visites i Excursions opcionals durant el creuer (Skagway, 

Juneau, Ketchikan). 

• Altres serveis no esmentats expressament com a inclosos. 

• Begudes als àpats. 
 

NOTES : 
• Places limitades. Grup mínim de 20 persones. Data límit per 

cancel·lar si no s’arriba al mínim de participants 

26.05.2023. 

• Preus calculats el 07.02.2023, segons tipus de canvi de 

divisa, preu de transport, derivat cost combustible o 

d’altres fonts d’energia, i impostos i taxes sobre els serveis 

inclosos al viatge, vigents a l’esmentada data. 

• Fins 20 dies abans de la sortida els preus podran 

incrementar-se per variacions en els conceptes esmentats i 

d’acord amb l’establert a l’apartat 11 de les Condicions 

Generals del contracte de viatge combinat. D’igual manera 

el viatger tindrà dret a reducció de preu per variació a favor 

seu dels esmentats conceptes, podent l’agència de viatges 

en tal cas deduir del reemborsament els costos 

administratius reals de la seva tramitació. 

• Documentació necessària per a viatgers espanyols: 

passaport amb vigència mínima de 6 mesos i visats turístics 

ESTA i ETA. Per a nacionals d’altres països consulteu a 

l’agència abans de contractar.  Certificat EU de vacunació 

• El formulari d’informació normalitzada, tota la resta 

d’informació normalitzada i el contracte de viatge es 

facilitaran abans de la formalització de la reserva. 
 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA :  GC MD-81 
 

Sortida de REUS i VALLS :  mínim 6 persones  
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