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Des de  

1.540 € 

 
GC 1881 

Canadà- Costa oest (15 dies) 

Costa oest i les Muntanyes Rocallosses 

La costa del pacífic és un enclavament on destaca l’illa de Vancouver amb la seva capital, Victòria, i la ciutat de Vancouver. Però 

a l’interior ens topem de seguida amb l’infranquejable barrera que formen les muntanyes rocalloses amb el millors parcs 

nacionals del país i els més coneguts: Jasper, El llac Louis, Banff. Un plaer per la vista i els sentits. 

 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 
  

  

Dies  1-3 .- Arribada a Vancouver. Visita de la capital 

canadenca del Pacífic. El seu centre comerical i parcs.  

Dies 4 i 5-. Ruta cap a Vancouver island amb ferri. Visita de 

Victoria, la capital i la costa de l’illa. Avistaments de 

balenes i orques. 

Dia 6 .- Tornada amb ferri al continent. Ruta cap a 

Whistler, estació d’activitats tot l’any. 

Dies 7.- Ruta cap a 108 Mile/ Kamloops amb tot 

d’activitats lligades als cavalls, ranxos etc...  

Dia 8 i 9 Ruta Cap al Jasper N. P visitant les famoses 

cascades de Wells Gray P. N. Visita del Parc Nacional de 

Jasper 

Dies 9 i 10.- Visita del llac més famós del Canadà: Lake 

Louise i del Parc Nacional de Banff 

Dies 11.- Ruta cap a Revelstoke visitant el Glacier National 

park  

Dia 12.- Ruta a Kelowna, famosa pels seus vins i menjars 

Dia 13 Tornada a Vancouver 

Dia 14.- Retorn cap a la ciutat d’origen. 

 

Nota: possibilitat d’afegir dies per visitar Seattle (EUA) i 

tornar des d’allí a la ciutat d’origen 

 

Preus i condicions  

 
 

 

Inclou: Allotjaments de gamma mitjana + cotxe de lloguer pels dies programats + 

Ferris  a Vancouver Island + dossier de ruta (Horaris, preus, mapes, plànols, què fer 

etc...) + 100% gestions 

 

No inclou: Vols internacionals (et busquem el vol més barat per complementar 

aquest viatge). Activitats extres i entrades als llocs, qualsevol concepte no 

especificat a l’apartat “Inclou”. 
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NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, a gust del viatger 

  

Lake Louise, Alberta Vancouver (British Columbia) 
  

Óssos grizzlys, Jasper National Park; Alberta  Banff National Park, Alberta 

 

 

Victoria, British Columbia  100 Mile house, British Columbia 
 


