Dissabte 26 de maig 2018.- BARCELONA – MONTREAL
A l’ hora que s’ indicarà sortida d’ Olot, Banyoles, Figueres i Girona cap a l’ aeroport de Barcelona. Tràmits
facturació i ortida vol regular directa AC1913 de les 12.50 h cap a Montreal, capital cultural de Canadà.
Arribada 15.05 h. Trasllat a l’ hotel. Sopar i dormir. Sopar de benvinguda a L’ Academie.
Diumenge 27 de maig 2018.- MONTREAL – QUEBEC
Esmorzar, dinar, sopar i allotjament.
Visita panoràmica del Vell Montreal, la basílica de Notre Dame, el Montreal subterrani, el bulevard St
Laurent.... A continuació sortida cap a Quebec, ciutat declarada Patrimoni de la Humanitat. En el camí
pararem a dinar a Chez Dany, una típica cabanya on es podran provar els típics productes de mel d’auró. Quan
arribarem a Quebec farem la visita panoràmica: Plaça d’ Armes , plaça Real, el barri Petit Champlain, el
Parlament de Quebec, la terrassa Dufferin, el Chateau Frontenac, el port vell etc.
Dilluns 28 de maig 2018.- QUEBEC
Esmorzar, dinar, sopar i allotjament.
Excursió de tot el dia a la Regió de Charlevoix, classificada per UNESCO com a reserva mundial de la biosfera.
Farem un creuer de tres hores de durada per contemplar la bellesa natural de la zona i si hi ha sort les balenes
de diferents espècies que en els mesos d’ estiu acudeixen a aquestes aigües. Dinar a Bord. Tornada a Quebec al
capvespre.
Dimarts 29 de maig 2018.- QUEBEC – TREMBLANT
Esmorzar, dinar, sopar i allotjament.
Sortida cap a Mont Tremblant on hi haurà l’ oportunitat de gaudir de la naturalesa del lloc passejant amb el
guia o fent activitats opcionals de canoa, kayak o agafar un telefèric al cim de la muntanya.
Dimecres 30 de maig 2018.- TREMBLANT – OTTAWA
Esmorzar, dinar, sopar i allotjament
Sortida cap a la ciutat de Ottawa, capital del Canadà. Visita panoràmica: Parlament, Edificis governamentals,
el mercat Byward. Temps lliure.

Dijous 31 de maig 2018.- OTTAWA – MIL ILLES – NIAGARA
Esmorzar, dinar, sopar i allotjament
Sortida cap a la bonica regió de les Mil Illes on farem una passejada en barca pel riu San Lorenzo, gaudirem d’
un espectacular paisatge vorejant alguna de les 1.800 illes que hi ha a la zona. Després seguirem viatge cap a
les espectaculars Cascades del Niàgara situades en la frontera de Canadà i Estats Units.
Divendres 1 de juny 2018.- NIAGARA – TORONTO
Esmorzar, dinar (Skylon Tower), sopar (360 CN Tower) allotjament
Visita de Niàgara i de la part canadenca de les cascades. Passeig en el vaixell “Hornblower”que ens portarà al
cor de la cascada de la Ferradura. Dinarem en el Skylon Tower des d’ on gaudirem d’ una panoràmica d eles
cataractes. Continuació del viatge, farem una parada al bonic poble d’ estil victorià Niagara On the Lake.
Arribada a Toronto, capital econòmica del país. Farem la visita panoràmica de la ciutat: Antic i Nou
Ajuntament, el Parlament d’ Ontario, el Barri Xinès, l ‘ Universitat i la Plaça d’ Ontàrio. Sopar de comiat en el
restaurant panoràmic de la Torre CN.
Dissabte 2 de juny 2018.- TORONTO Vol a Barcelona
Esmorzar i dinar.
Mati lliure. A l’ hora que s’ indicarà trasllat al aeroport per sortir amb vol directe AC 1914 de les 19.10 h cap a
Barcelona. Nit a l ‘ avió.
Diumenge 3 de juny 2018..- BARCELONA
Arribada a Barcelona a les 08.50 h. Fi del Viatge.
PREU DEL VIATGE PER PERSONA: 2.975 Euros
Inclou: Trasllats d’ anada i tornada des de els punt esmentats de sortida al aeroport de Barcelona. Bitllets avió
Air Canadà de Barcelona a Montreal i de Toronto a Barcelona. Les taxes aèries (335 Euros) Transport terrestre
amb còmode autocar. Estada en hotels de primera categoria. Tots els menjars que s’ indiquen. Guia
acompanyant des de Barcelona. Guies locals. Totes les visites mencionades. Assegurança i bossa de viatge.
Assegurança de cancel·lació.
No Inclou: Extres d’ hotel. Maleters. 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: 695Euros
Preus calculats al canvi 1CAD= 0,69 Euros. Qualsevol fluctuació en el canvi de moneda podrà repercutir en el
preu final.

