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ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI 
CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES 

 

QUEBEC 
Un conte de fades nadalenc 

Sortida especial: 28 de desembre 2019 

9 dies | Dif. Horaria -6 hores  | Cal Autorització de viatge eTA 

ITINERARI:  MONTREAL - St. HIPPOLYTE - MONT TREMBLANT - QUEBEC 

PATRIMONI UNESCO: Nucli antic de Quebec 
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http://www.baraka.cat
mailto:reserves@baraka.cat


�

ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI 
CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES 

DIA 1.  BARCELONA - MONTREAL - ST. HIPPOLYTE 

Presentació a l’aeroport de Barcelona, al mostrador de la companyia aèria per a fer els tràmits 
de facturació de l’equipatge i recollida de targes d’embarcament, 2 hores abans de la sortida 
del vol en direcció a Canadà. Ens assistirà el nostre guia acompanyant Baraka.  

A l’arribada ens donaran la benvinguda al país i ens traslladarem cap a St.Hippolyte, a la zona 
de Mont-Tremblant, on soparem i ens allotjarem.  

DIA 2: ST.HYPPOLYTE - MONT-TREMBLANT - MONTREAL 

Esmorzar. Sortida cap a Mont-Tremblant, un pintoresc poble, situat a les Muntanyes 
Laurentianas, famoses per la seva estació d'esquí, opcions d'activitats d'aire lliure i cuina. En 
arribar farem un tour panoràmic del poble i visitarem el Parc Nacional de Mont-Tremblant, 
depenent de les condicions climàtiques farem una curta caminada o visitarem el centre 
d'interpretació. Després de dinar, farem un tour en helicòpter per apreciar el paisatge nevat. 
A la tarda sortirem cap a Montreal. Sopar i allotjament. 
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DIA 3: (MONTREAL) VISITA DE LA CIUTAT 

Esmorzar. Al matí farem la visita de la ciutat. Montreal és la major ciutat francòfona d'Amèrica 
i és una ciutat de contrastos. Tindrem l'oportunitat de conèixer l'àrea financera i comercial 
amb els seus gratacels, el carrer Sainte Catherine i com no el Vell Montreal amb la famosa 
basílica de Notre Dame i Mont-Royal, així com els nous espais urbans del centre que 
integren moderns edificis amb carrers exclusives per a vianants, plens de cafès, restaurants i 
cinemes. Pujarem al mirador del 46è pis del Mirador de Place Ville Marie, per gaudir d'una 
vista a la ciutat i els voltants. A la tarda ens quedarà temps lliure al Vell Montreal. Sopar i 
allotjament. 

DIA 4: (MONTREAL) VISITA DE LA CIUTAT 

Esmorzar. Continuarem amb les visites a Montreal i el museu Pointe-à-Callières, construït 
sobre els fonaments de la primera fundació de la ciutat, on podrem conèixer el lloc 
arqueològic, artefactes dels primers dies de Montréal, des de l'assentament indígena fins avui. 
Després de dinar tindrem temps lliure per veure com la ciutat es prepara per rebre el 2020. A 
la nit tindrem sopar de gala per celebrar l'Any Nou. Allotjament. 
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DIA 5: MONTREAL - QUEBEC 

Esmorzar. Sortirem cap a les 11 cap a Quebec. Arribarem a la ciutat de Quebec, la capital del 
Quebec i el Canadà Francòfon. Passejarem per la Gran Allée i si el temps permet anirem al 
parc de les Plaines d'Abraham per gaudir les vistes al riu St. Lawrence. Sopar i allotjament. 

DIA 6: (QUEBEC) VISITA DE LA CIUTAT 

Esmorzar. Dedicarem el dia sencer a la ciutat de Quebec i al matí coneixerem el Vell Quebec, 
el centre històric de la ciutat i declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Quebec és 
l'única ciutat emmurallada d'Amèrica del Nord i el seu districte històric té una clara inspiració 
francesa. Visitarem el Parc de les Plaines d'Abrahams, La Terrassa Dufferin, la Ciutadella… 
També veurem la Plaça Reial, el castell Frontenac, el Vieux Port i el barri Petit-Champlain. 
Després de dinar, visitarem les Fortificacions de Quebec, un record del seu passat militar, 
quan la ciutat era clau per a la defensa de la colònia, tant per als francesos, com per als 
anglesos. Sopar i allotjament. 
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DIA 7: (QUEBEC) MONTMORENCY - ORLEANS - WENDAKE 

Esmorzar. Sortirem per visitar 
les Cascades de Montmorency. 
Amb una alçada de 83 metres 
són les més altes de la província 
i 30 metres més altes que les 
cascades del Niàgara ia l'hivern 
són espectaculars. Pujarem en 
telefèric i tot seguit farem un 
t o u r p a n o rà m i c d e l ' i l l a 
d'Orleans, una de les primeres 
parts del Quebec colonitzades 
p e l s f r a n c e s o s . D i n a r , 
degustació i visita a una sugar 
s h a c k , u n a c a b a n a d e 
preparació del tradicional xarop 
d'auró. A continuació seguirem fins a la reserva índia de Wendake, on visitarem el llogaret, 
una casa llarga i el museu del poble Huron. Tornem al Quebec. Sopar i allotjament. 

DIA 8: QUEBEC - MONTREAL - BARCELONA 

Esmorzar. Sortirem cap a Mont-real i en ruta visitarem una granja de bisons. A l'hora prevista 
trasllat a l'aeroport de Mont-real, per prendre el vol de tornada. Nit a bord. 

DIA 9: BARCELONA 

Arribada a Barcelona i finalització dels nostres serveis.  

Fi del viatge  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EL PREU INCLOU: 
• Vols internacionals Barcelona - 

Montreal - Barcelona amb Swiss 
Airlines, en classe Turista. 

• Trasllats Aeroport - Hotel - aeroport. 

• 7 nits d’allotjament en hotels 
indicats, en habitació doble. 

• Pensió completa: esmorzars en 
hotels, dinars i sopars en excel·lents 
restaurants seleccionats locals o 
hotels. 

• Transport en autobús climatizat 
durant la ruta. 

• Guia acompanyant Baraka per a 
grups de 10 o més viatgers. 

• Guia local de parla hispana durant la 
ruta, a més de guia Baraka.  

• Propines a guies locals i conductors. 

• Servei de maleters en hotels. 

• Assegurança d'assistència en viatge i 
despeses d'anul·lació. 

• Taxes d’aeroport. 

• Documentació de viatge. 

• Reunió prèvia al viatge. 

• Autorització de viatge eTA. 

• Consulteu suplement en classe business 

EL PREU NO INCLOU: 
• Extres en els hotels tal com minibar, 

bugaderia, telèfon, … 

• Despeses personals dels viatgers. 

• Begudes en els àpats. 

• Àpats en horaris de vol o aeroport. 

• Tot allò no especificat en el programa. 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VISITES INCLOSES 
• Entrades i visites amb guia especialitzat a Montreal (Basílica de Notre Dame, 

Mirador de Ville Marie, museu i Pointe-à-Callières), Mont-Tremblant (Parc 
Nacional, granja de bisons) i Quebec (Ciutadella de Quebec, Cascades de 
Montmorency) . 

• Visita panoràmica de Mont-Tremblant i l'illa d’Orleans, amb degustació de xarop 
d'auró i visites guiades de Montreal i el Vell Quebec. 

• Visita a la reserva índia Huron de Wendake. 

• Tour en helicòpter a Mont-Tremblant. 

• Sopar de gala de Cap d'Any.  

HOTELS 

• St. Hippolyte: Hotel Auberge du Lac Morency, 4**** o similar. 

• Montreal: Hotel Cantlie, 4**** o similar. 

• Quebec: Hotel Château Laurier, 4**** o similar. 
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Baraka Club de Viatges - 93 343 52 00 - www.baraka.cat - reserves@baraka.cat

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ 

A partir del pagament de la reserva, el 100% del bitllet d’avió, més els següents percentatges sobre 
l’import total: 

De 15 a 11 dies abans de la data de sortida = 5% 
De 10 a 3 dies abans de la data de sortida = 15% 
Dins de les 48 prèvies a la sortida = 25% 
Després = 100% 

NOTA - Coneguda la desestimació, l‘agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués 
d’abonar, deduïdes les despeses de gestió i, en el seu cas, les despeses d’anul·lació justificades i les 
penalitzacions. 

Viatge subjecte a les condicions generals especificades a la pàgina web de Baraka 

NOTA: RECORDEM QUE S’INCLOU ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ QUE COBREIX UN GRAN NOMBRE DE MOTIUS DE 
CANCEL·LACIÓ. POSEM A LA SEVA DISPOSICIÓ AQUESTA ASSEGURANÇA PER SI VOLEN CONSULTAR-LA EN DETALL. NOMÉS 
ENS L’HAN DE DEMANAR.

OBSERVACIONS IMPORTANTS: 
1. Es recomana reservar amb suficient antelació. 
2. Al moment de la reserva es reconfirmará si aplica algun suplement o descompte aeri. 
3. Al moment de la reserva es realitzarà una paga i senyal del 40% de l'import del viatge.  
4. Per a cancel·lacions involuntàries veure condicions de l’assegurança d'anul·lació.  
5. El mínim de places per garantir la sortida del grup és de 10 viatgers confirmats.  
6. S'informarà a tots els viatgers reservats la quantitat de places confirmades 30 dies abans de la 

data d'inici del viatge.  
7. En cas de ser 10 viatgers confirmats viatjarà Guia Baraka amb el grup des de Barcelona. 
8. Condicions generals a www.baraka.cat/condiciones 

CONTACTA’NS PER E-MAIL, TELÈFON O EN PERSONA per formalitzar la teva inscripció al viatge:  

E-mail: reserves@baraka.cat | Telèfons: 93 343 52 00 - 93 784 56 00 

Oficina Barcelona: Carrer d’Entença 218 | Oficina Terrassa: Carrer del Camí Fondo, 14

ORGANITZACIÓ 
Baraka Club de Viatges 
www.baraka.cat  
reserves@baraka.cat 
tel. 93 343 52 00 - 93 784 56 00 
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