
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Diumenge 14 d’ abril 2019.-    BARCELONA – MONTREAL-QUEBEC 

A l’ hora que s’ indicarà sortida d’ Olot, Banyoles, Figueres i Girona cap a l’ aeroport de Barcelona. Tràmits 

facturació i sortida vol regular directa TS267 de les 12.55 h cap a Montreal, capital cultural de Canadà. 

Arribada 15.25 h. Trasllat amb autocar cap a QUEBEC. Sopar i dormir.  

 

Dilluns 15 d’ abril 2019.- QUEBEC 

Pensió completa. 

Visita panoràmica d ela ciutat més antiga del Canadà, declarada Patrimoni cultural  de la Humanitat, en el 

recorregut veurem: Plaça d’ Armes , plaça Real, el barri Petit Champlain, el Parlament de Quebec, la 

terrassa Dufferin, el Chateau Frontenac, el port vell etc. A la tarda anirem cap a la Costa de Beaupré, amb la 

basílica de Santa Anna, el salt d’ aigua de Montmorency on les aigües cauen d’ una alçada de 83 metres i la 

Illa de Orleans on visitarem una sidreria amb degustació de productes locals. 

 

Dimarts 16 d’ abril 2019.- QUEBEC – OTTAWA 

Desprès de l’ esmorzar , sortida cap a la ciutat de Ottawa, capital del Canadà. Dinar en el luxós Hotel 

Fairmont Château Laurier. Desprès farem la visita panoràmica d’ aquesta bonica ciutat : Parlament 

(exterior), Edificis governamentals, residència del Primer Ministre i al final un recorregut pel  mercat 

Byward. Temps lliure. Sopa i dormir. 

 

Dimecres 17 d’ abril 2019.-  OTTAWA – MIL ILLES – TORONTO 

Esmorzar .Sortida cap a la bonica regió de les Mil Illes on  gaudirem d’ un espectacular paisatge de les 1.800 

illes que hi ha a la zona. Parada fotogràfica. Dinar en un restaurant de la ruta. Després seguirem viatge fins 

a Toronto, la capital econòmica del país.  

 

Dijous 18 d’ abril 2019.-   TORONTO – NIAGARA - TORONTO 

Esmorzar, sopar i dormir a Toronto. 

Abans de sortir cap a Niagara farem una visita panoràmica de la ciutat: Antic i nou Ajuntament, el 

Parlament d’ Ontario, la Universitat, el Barri Xinès  i la Torre CN on hi tenim inclosa la pujada. De camí a 

Niagara farem una parada al bonic poble d’ estil victorià Niagara On the Lake. Arribada i dinar en un 

restaurant. A la tarda visitarem les espectaculars Cascades del Niagara situades en la frontera entre Estats 

Units i canada. Farem la visita de Journey Behind the Falls. és una emocionant aventura que porta al 

visitant just darrere de les increïbles Cascades de La Ferradura. El recorregut comença amb una baixada de 



46 metres amb ascensor pel mateix penya-segat rocós. Només sortir, sentiràs l'estrèpit que produeix la 

caiguda dels 2.800 metres cúbics d'aigua per segon a la Gola del Niàgara. Abans de seguir, posa't 

l'impermeable inclòs amb la visita. Es una experiència realment emocionant. Tornada a Toronto al 

capvespre. 

 

Divendres 19 d’ abril 2019.- TORONTO  - MONTREAL 

Esmorzar. Sortida cap a Montreal. Pel camí farem una breu visita a la ciutat de Kingston, antigaa capital del 

Canadà. Després anirem a visitar Upper Canada Village, un parc temàtic que ens transportarà al Canada del 

segle XIX. Al lloc es mostren més de 40 edificis històrics, inclosos diversos molins en funcionament (molins 

de llana, molins i serradores) i edificis d'oficis ( ferrer, llauner, ebenista, boter, fleca, formatgeria). Els 

aspectes de les arts domèstiques, la vida social, la musica son  interpretats i demostrats pel personal vestit 

amb la roba de l'època. Dinar en un restaurant.  A la tarda seguirem fins a Montreal. Sopa i dormir. Sopar 

de comiat al Restaurant l’ Academie. 

 

Dissabte 20 d’ abril 2019.-  MONTREAL – BARCELONA 

Esmorzar i dinar. 

Visita panoràmica: recorrerem el vell Montreal, la Basílica de Notre Dame, el Montreal subterrani, el 

bulevard St Laurent, el carrer St Denis i el Mont Real d’ on ve el nom de la ciutat. A l’ hora indicada trasllat a 

l’ aeroport per sortir amb el vol regular directe TS266 de les 22.00 h cap a Barcelona. Nit a bord. 

 

Diumenge 21 d’ abril 2019..- BARCELONA 

Arribada a Barcelona a les 11.25 h. Trasllat al punt d’ origen. Fi del Viatge. 

 

PREU DEL VIATGE PER PERSONA:   2.780 Euros 

 

Inclou:  Trasllats d’ anada i tornada des de els punt esmentats de sortida al aeroport de Barcelona. Bitllets 

avió d’ anada i tornada de Barcelona a Montreal. Les taxes aèries (325 Euros)  Transport terrestre amb 

còmode autocar. Estada en hotels de 4 estrelles. Tots els menjars que s’ indiquen. Amb aigua, te/ cafè 

inclosos. Guia acompanyant des de Barcelona. Guia de parla castellana durant el circuit. Totes les visites 

mencionades.  Les entrades a la Torra CN, la casa Loma, el Journey behind the falls a Niagara i al Upper 

Canada Village. Assegurança i  bossa de viatge. Assegurança de cancel•lació. Maleters (1 peça per persona) 

 

No Inclou: Extres d’ hotel.  Propines ( Son obligatòries i s’ha de calcular 3 dòlars canadencs per persona i dia 

per el xofer i 5 dòlars canadencs per persona i dia per el guia). 

 

Suplement habitació individual: 485 Euros 

 

Preus calculats al canvi 1CAD= 0,67 Euros. Qualsevol fluctuació en el canvi de moneda podrà repercutir en 

el preu final. 

 

          


