
                       ELEGANTS CIUTATS PLENES D’HISTÒRIA, CULTURA I AVANTGUARDA 
                             EXTRAORDINÀRIA NATURA ENTRE LLACS, MUNTANYES I PARCS NATURALS                       

 DIA:  05 Juny 2019                                       LLOC: Plaça Alcalde Marcet, Sabadell                                 HORA: A concretar  

VISITES DE TEMÀTICA CULTURAL INCLOSES:  

Visita guiada de Toronto · Visita de les Cascades del 

Niàgara i Creuer amb Vaixell · Visita de la ciutat de 

Niagara on the Lake amb Degustació de Vi de Gel · 

Creuer amb Vaixell a través del paratge natural de “Les 

Mil Illes” · Visita guiada d’Ottawa i el Canal Rideau 

(UNESCO) · Visita d’una granja de Bisons a Saint Prosper 

· Visita guiada de Québec · Visita del Santuari de Sainte 

Anne de Beaupré · Visita de la Cascada de Montmorency ·  

Recorregut panoràmic per la regió de Charlevoix 

(UNESCO) · Creuer amb Vaixell per a l’Observació de 

Balenes des de Tadoussac · Recorregut panoràmic pel 

Fiord de Saguenay · Visita del Parc Nacional de Jacques 

Cartier i recorregut panoràmic pel riu amb Canoa 

tradicional · Visita del Llac Delage i Excursió per a 

l’Observacio de l’Ós Negre · Visita de la ciutat de Trois-

Rivières · Visita guiada de Montreal 

Del 05 al 14 de juny de 2019 

L’AULA DE SABADELL 

05/06  Sabadell - Barcelona - Toronto   

06/06  Toronto i les Cascades del Niàgara 

07/06  Toronto - Mil Illes - Ottawa  

08/06  Ottawa - Québec   

09/06  Québec  

10/06  Québec - Tadoussac - Saguenay  

11/06  Saguenay - Lac Delage   

12/06  Lac Delage - Montreal  

13/06  Montreal - Barcelona   

14/06  Barcelona - Sabadell 

EL PREU INCLOU: 

Bitllets Aeris anada i tornada en classe turista (vol directe) 

Taxes Aèries  

Assegurança d’Assistència i Cancel·lació 

Trasllats Sabadell/Aeroport/Sabadell amb autocar privat 

Trasllats amb modern autopullman en destinació 

Hotels 4**** 

Viatge amb règim de Pensió Completa  

Guia acompanyant des de Barcelona  

Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari  

Propines a xofers i guies 

Visat Turístic 

Grup mínim 30 participants  
 

EL PREU NO INCLOU: 

Tot tipus de Begudes 

Tot tipus d’Extres 

Tot allò No Indicat 

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: Casanova 49-53, Entl. 3a Dreta. 08011 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  

www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 

Des del Pacífic fins a l’Atlàntic i l’Àrtic, Canadà és un enorme país amb molts indrets per a conèixer. Agrestos cims 
muntanyosos i platges de sorra suau. Parcs Naturals i bullicioses ciutats cosmopolites envoltades de tranquil·les i acollidores 
viles. Llocs històrics on abunden les tradicions autèntiques i les històries del passat. Galeries que llueixen obres modernes i 
dels mestres d’art canadencs. Innovadors espectacles que delecten la imaginació. Divers i infinitament captivador, Canadà 
és un país fet per a explorar...!  

PREU PER PERSONA EN CAMBRA DOBLE:  

3.495 €  

  SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL:  750 € 
Suplement No Socis i Acompanyants:  100 € 

CANADÀ 
   MERAVELLES DE L’EST  

PLA DE VOLS PROVISIONAL (AIR TRANSAT):  

05/06/19 Barcelona - Toronto 14:05 - 17:20  

13/06/19 Montreal - Barcelona 22:25 - 11:40(+1) 



CANADÀ 
MERAVELLES DE L’EST 

Del 05 al 14 de juny de 2019 

L’AULA DE SABADELL 

05/06  SABADELL - BARCELONA - TORONTO     

Trasllat amb autocar a l’Aeroport de Barcelona. Facturació dels equipatges i volem a Toronto en vol 
directe. Arribada a l’Aeroport de Toronto i trasllat a l’hotel. Sopar i allotjament.  

  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

06/06  TORONTO I LES CASCADES DEL NIÀGARA   

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí coneixerem la ciutat de Toronto a través de la Catedral de Saint 
Michael’s, el City Hall, el districte financer i la torre CN, entre d’altres. Acabada la visita, dinar en un 
restaurant local. A la tarda, sortirem cap a les Cascades del Niàgara, una de les set meravelles del món i 
potser la més captivadora de totes. Farem un creuer amb vaixell per a gaudir d’aquesta experiència 
multisensorial de més a prop. A continuació sortida cap a l’encantadora ciutat de Niagara on the Lake, 
del segle XVII, on gaudirem d’una degustació de vi de gel. Tornada a Toronto i trasllat a l’hotel. Sopar i 
allotjament.  

 
07/06  TORONTO - MIL ILLES - OTTAWA   

Esmorzar a l’hotel. Sortida al matí cap al preciós paratge natural de “Les Mil Illes” on actualment hi ha 
més de 1.800 illes escampades pel riu de Saint Lawrence, entre el Canadà i els Estats Units. Dinar en un 
restaurant de la zona. Tot seguit, embarcarem a un vaixell per a fer un agradable creuer per a conèixer 
d’aprop aquesta cadena d’illes, llar de corbs marins i bernats americans, on modestes cabanes de fusta 
rivalitzen amb opulentes mansions. En acabat, continuació del trajecte fins a Ottawa, la capital del 
Canadà. Visitarem aquesta ciutat dinàmica de més d’un milió de persones situada a Ontario, a la frontera 
amb Québec, un lloc on es parla anglès i francès al carrer, on s’hi pot descobrir un interessant patrimoni 
en impressionants llocs nacionals i llocs d’interès turístic, incloent el Canal Rideau, considerat Patrimoni 
de la Humanitat per la UNESCO, el Parliament Hill i altres llocs d’interès com la Fila de l’Embaixada, les 
Residències del Governador General i del Primer Ministre, el Centre d’Arts Nacionals, etc. Ottawa és una 
ciutat plena de cultura, amb museus de classe mundial i galeries que exhibeixen importants col·leccions 
nacionals i exposicions especials de Canadà i de tot el món. Acabada la visita, trasllat a l’hotel, sopar i 
allotjament.  

 
08/06  OTTAWA - QUÉBEC   

Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a Saint Prosper per a visitar una granja de bisons, on coneixerem la 
importància d’aquests animals en la història dels Indis Americans. Al migdia, dinar tradicional a la 
granja. A la tarda, continuació del trajecte fins a Québec, on tindrà lloc una visita per aquesta ciutat. 
Darrera dels seus murs de pedra, la capital de la província del Québec ens donarà la impressió de tenir un 
peu a França o a una època passada. Farem un interessant recorregut per la ciutat més antiga del Canadà 
per a admirar les impressionants fortificacions i la ciutadella estrellada. També farem una parada al 
Parlament abans d’anar al Port Vell, a la Plaça Reial i als barris de Petit-Champlain. Trasllat a l’hotel, 
sopar i allotjament.  

 
09/06  QUÉBEC   

Esmorzar a l’hotel. Sortida al matí per a visitar el Santuari de Sainte Anne de Beaupré, una superba 
basílica amb 240 finestres de vitrall. Tot seguit farem una parada a l’espectacular Cascada de 
Montmorency, amb 84 metres d’alçada i 30 metres més que les Cascades del Niàgara. Dinar en un 
restaurant de la zona i tornada a Québec, on continuarem les visites per la ciutat. Tornada a l’hotel, 
sopar i allotjament.  

 
10/06  QUÉBEC - TADOUSSAC - SAGUENAY  

Esmorzar a l’hotel. Sortida al matí cap a Tadoussac, situada a la vora del Riu de Saint Lawrence, a través 
de la bonica regió de Charlevoix, reconeguda com a Reserva Mundial de la Biosfera per la UNESCO. 
Un cop arribats, embarcarem en un vaixell per a fer un emocionant Creuer d’Observació de Balenes que 
ens permetrà descobrir nombroses espècies de mamífers marins com la Beluga i la Balena Geperuda. En 
acabat, dinar en un restaurant de la zona. A la tarda, sortida cap a Saguenay a través del Fiord de 
Saguenay. Trasllat a l’hotel, sopar i allotjament.  

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: Casanova 49-53, Entl. 3a Dreta. 08011 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  

www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 



CANADÀ 
MERAVELLES DE L’EST 

 Del 05 al 14 de juny de 2019 

 L’AULA DE SABADELL 

11/06  SAGUENAY - LAC DELAGE  

Esmorzar a l’hotel. Sortida al matí cap al Massís Laurentian per a visitar el Parc Nacional de Jacques 
Cartier, on hi ha una de les valls glaciars més boniques del Québec, amb muntanyes cobertes de boscos, 
rius, llacs i l’espectacular Vall de Jacques Cartier amb 550 metres de profunditat. Començarem la visita 
amb una introducció de les espècies animals que habiten a la reserva, com ants, rents, cèrvols, llops, 
guineus, llúdries i óssos negres. Tot seguit, gaudirem d’un agradable recorregut panoràmic pel riu amb 
canoa tradicional. Al migdia, dinar en un restaurant de la zona. A la tarda, continuació del trajecte fins a 
Lac Delage, on farem un breu passeig per la vora del llac. Trasllat a l’hotel i acomodació a les 
habitacions. Al vespre, sortida cap a l’Estació de Duchesney per a fer una excursió d’observació de l’Ós 
Negre en el seu hàbitat natural. En acabat, tornada l’hotel. Sopar i allotjament.  

 

  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

12/06  LAC DELAGE - MONTREAL  

Esmorzar a l’hotel. Sortida al matí per a visitar Trois-Rivières, la segona ciutat més antiga d’Amèrica del 
Nord fundada el 1634. Tot seguit, farem parada a una cabana de sucre on podrem veure l’art tradicional 
de fer xarop d’auró. Al migdia, dinar tradicional en un restaurant de la zona. A la tarda, continuació del 
trajecte fins a Montreal, la segona ciutat francesa més gran del món. Anomenada Ville-Marie pels 
primers colonis europeus, Montreal és una ciutat de contrastos amb el seu Port Vell i els seus nous espais 
urbans al centre de la ciutat on s’integren un gran nombre d’edificis amb una curiosa xarxa de passeigs 
subterranis amb nombrosos cafès, restaurants, botigues i cinemes. Farem un recorregut pels principals 
atractius de la ciutat, com la Plaça de Jacques Cartier, l’Ajuntament, el Parc Olímpic pels Jocs d’Estiu del 
1976, el Biodome, el Barri Llatí, el Parc de Mont Royal i l’Oratori de Sant Joseph, entre d’altres. En 
acabat, trasllat a l’hotel, sopar i allotjament.  

 
13/06  MONTREAL - BARCELONA  

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí continuarem les visites per la ciutat de Montreal. Al migdia, dinar de 
comiat en un restaurant local. A la tarda, temps lliure i, a una hora indicada, trasllat a l’Aeroport de 
Montreal. Facturació dels equipatges i sortida amb el vol directe cap a Barcelona. Nit a l’avió.  

 
14/06  BARCELONA - SABADELL 

Arribada a mig matí  a l’Aeroport de Barcelona. Trasllat amb autocar fins a Sabadell. Final del viatge i 
dels serveis, tot desitjant que hagin gaudit d’aquesta ruta per l’est del Canadà.   

 

*L’ORDRE DE LES VISITES ÉS SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIÓ EN FUNCIÓ DE LA DISPONIBILITAT I 
PER MOTIUS LOGÍSTICS, RESPECTANT EN TOT CAS EL CONTINGUT ÍNTEGRE DEL VIATGE.  

 

*ES REQUEREIX PASSAPORT ELECTRÒNIC ORIGINAL AMB UNA VIGÈNCIA MÍNIMA DE 6 MESOS.  

 

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: Casanova 49-53, Entl. 3a Dreta. 08011 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  

www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 
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CONDICIONS DE RESERVA 
 

 
INSCRIPCIONS: 

Del 21 al 25 de gener de 2019 a:  KULTURALIA VIATGES - Tel 93 496 14 67.  

De dilluns a divendres de 9h30 a 13h i de 16h a 18h. 

 
 

INFORMACIÓ ADDICIONAL: 

- Les habitacions individuals són molt limitades.  

- En aquest viatge es requereix PASSAPORT ELECTRÒNIC ORIGINAL I AMB UNA VIGÈNCIA MÍNIMA DE 6 MESOS.  

- Preguem facilitar el número de soci en el moment de formalitzar la reserva.  

 

 

RESERVES I PAGAMENTS:   

Caldrà abonar una paga i senyal de 1.000€ per plaça entre el 28 de gener i l’01 de febrer de 2019. 

La reserva de plaça no quedarà confirmada fins a rebre la paga i senyal. 

 

La resta del pagament caldrà fer-la entre el 29 d’abril i el 03 de maig de 2019.   

 

 

DADES BANCÀRIES DE KULTURALIA VIATGES:  
 

Banc Sabadell:  ES03 0081 0025 2100 0314 6621 * 

“La Caixa”:  ES10 2100 3208 5822 0035 6748 * 
 
* Cal indicar NOM + COGNOM + “CANADÀ AULA” 

 
 
 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ:  
(per desestiment voluntari o bé per causa No coberta per l’assegurança opcional de cancel·lació): 

 
Paga i senyal NO reemborsable. 

50% de despeses de cancel·lació entre 29 i 15 dies abans de la data del viatge. 

75% de despeses de cancel·lació entre 14 i 7 dies abans de la data del viatge. 

100% de despeses de cancel·lació entre 6 dies abans de la data del viatge i la mateixa data del viatge. 

 

Del 05 al 14 de juny de 2019  

   L’AULA DE SABADELL 

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Casanova 49-53, Entl. 3a Dreta - 08011 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67 

www.kulturalia.es     info@kulturalia.es 
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