Viatge cultural

Terranova i Labrador
La joia desconeguda del Canadà
Del 3 al 17/21 de juliol de 2019

Presentació
Aquest destí tan poc conegut i turístic és sens dubte una de les regions més impressionants i
meravelloses del continent americà. Dels 19 patrimonis de la humanitat declarats per Unesco que hi ha a
tot el Canadà, 4 d’ells es troben a Terranova i Labrador. En aquesta zona és on hi ha la major
concentració de balenes geperudes del món; la ciutat més antiga d’Amèrica del Nord (la capital de
Terranova, St. John’s); un dels paisatges més antics i més macos de la Terra, el parc nacional de Gros
Morne; les costes atlàntiques més espectaculars de tota Amèrica del Nord; el primer assentament
europeu en continent americà, l’Anse aux Meadows; el més gran i millor conservat assentament balener
europeu del món, Red Bay; i un dels llocs on hi ha les majors concentracions d’icebergs de tot
l’hemisferi nord.
Terranova i Labrador tenen fama de ser un territori amistós, càlid, acollidor i divertit. Els seus habitants,
coneguts com a newfies, destaquen per la seva creativitat natural, llenguatge únic i habilitat per explicar
històries. Potser per això la revista Maclean pensa que Terranova i Labrador tenen unes de les 10
cultures més amigables del món!
Vivint a la vora d’Amèrica del Nord, aquesta població va passar molts anys aïllada de bona part del món.
Va heretar el patrimoni dels seus avantpassats anglesos, escocesos, irlandesos, francesos i indígenes
locals i han creat una cultura que és única. A més, Terranova i Labrador acull alguns dels millors artistes
del país. De fet, St. John’s té una de les concentracions més altes d'escriptors, músics, actors i
comediants del món.
Dates
Del 3 al 17 / 21 de juliol de 2019.
Professor acompanyant
Francesc Bailón Trueba
Llicenciat en Antropologia Cultural, per la Universitat de Barcelona, escriptor i viatger polar. Des de 1997
es dedica a l’estudi i investigació del poble inuit, és col·laborador de National Geographic i guia cultural
de viatges a l’Àrtic.
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arqueonet@arqueonet.net
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Preus programa curt:
 Preu en habitació doble (grup mínim de 8-10 persones): 7450 € per persona
 Suplement individual: 900 €
 Taxes d’aeroport: 375 €
Preus programa llarg:
 Preu en habitació doble (grup mínim de 8-10 persones): 9650 € per persona
 Suplement individual: 1350 €
 Taxes d’aeroport: 375 €
 Suplement cabina deluxe en el ferri: 75 € (opcional)
 Suplement tarifa Premium Economy: 850€ (opcional)
Agència gestora
Malaika Viatges
Pla de vols
Programa de 15 dies / 13 nits
BARCELONA TORONTO
TORONTO ST JOHN’S
BLANC SABLON ST JOHN’S
ST JOHN’S TORONTO
TORONTO BARCELONA

03/07
03/07
15/07
16/07
16/07

AC1915
AC 678
PB908
AC 697
AC1914

1145 1445
1705 2138
1405 1730 (1 escala)
1750 1957
2210 1155+1

Programa de 19 dies / 17 nits
BARCELONA TORONTO
TORONTO ST JOHN’S
BLANC SABLON ST JOHN’S
ST JOHN’S MONTREAL
MONTREAL BARCELONA

03/07
03/07
15/07
20/07
20/07

AC1915
AC 678
PB908
AC7531
AC1912

1145 1445
1705 2138
1405 1730 (1 escala)
1840 2000
2050 1005+1

Serveis inclosos
Programa curt
 Vols Barcelona–Toronto–St John’s–Toronto-Barcelona amb la companyia Air Canada en classe turista.
 Vol domèstic de Blanc Sablon a St John’s
 Acompanyament durant tot el viatge del guia especialista d'Arqueonet: Professor Francesc Bailón
 Xerrada prèvia a càrrec de l'especialista d'Arqueonet
 Xerrades temàtiques a càrrec de l'especialista d'Arqueonet realitzades durant el viatge
 Activitats esmentades en el programa
 Guia / xofer local durant tot el recorregut
 Estada de 14 nits en hotels tipus 3* i 4*, en allotjament i esmorzar
 12 Dinars detallats en el programa
 Visites detallades en el programa (entrades incloses)
 Tramitació visat
 Propines
 Assegurança d’assistència sanitària i cancel·lació fins a 7000€
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 Guia i dossier de viatge.
Extensió ferri Labrador:
 Guia-acompanyant: Francesc Bailón
 Vols domèstics: Blanc Sablon – Goose Bay // Goose Bay – Nain // Goose Bay – St. John’s en classe
turista
 Estada d’una nit a Goose Bay , sols allotjament
 Estada d’una nit a Nain, sols allotjament
 Ferri de dues nits, en cabina estàndard, sols allotjament
 Suplement assegurança fins de cancel·lació fins a 9000€
Serveis no inclosos
 Begudes
 Extres personals
 Qualsevol servei no detallat en el programa
 àpats durant el ferri per Labrador
 trasllats hotel - port – hotel – port
 trasllats hotel – aeroport - hotel
Inscripció
Per fer la inscripció i la reserva de places cal seguir els passos indicats a continuació:
1. Preinscripció. Es pot fer per qualsevol de les següents vies:






Per e-mail: enviant un missatge a l’adreça arqueonet@arqueonet.net especificant la següent
informació:
o Títol del missatge: “Viatge a Terranova-Labrador”
o Dades de cada participant que s’inscriu: Nom i cognoms, e-mail i telèfon de contacte
A través de la pàgina web, polsant a l’enllaç següent:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html. En aquest cas cal marcar l’opció “Inscripció a una
activitat”, emplenar les dades personals i indicar el destí del viatge a l’apartat ‘Missatge’.
Per telèfon: als números 937 423 014 o 667 013 352 o 695 528 467
Presencialment: a Arqueonet, carrer Sepúlveda 79 de Barcelona

Les places s’adjudicaran per estricte ordre d’arribada de les sol·licituds de preinscripció.
2. Reserva: un cop feta la preinscripció ens posarem en contacte amb tots els preinscrits per tal de
portar a terme els tràmits de reserva (pagaments i requeriments de documentació).
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Programa detallat
Dia 1: 3 juliol
Vol Barcelona – Toronto (Canadà) – St. John’s (Terranova).
Sortida en un vol d’Air Canada cap a la ciutat de Toronto. Posteriorment agafarem un altre vol cap a la
capital de Terranova, St. John’s.
El nostre guia local ens esperarà a l’aeroport per traslladar-nos a l’hotel.
Allotjament a l’ hotel.
Dia 2: 4 juliol
St. John’s – Signal Hill – Cape Spear National Historic Park.
Esmorzar - dinar
Després de l’esmorzar visitarem St. John’s (108.860 habitants), considerada una de les ciutats més
maques d’Amèrica del Nord, la més antiga de totes elles i coneguda com el San Francisco canadenc però
sense tramvies. Anirem al casc antic de la ciutat que té 500 anys d’història. Visitarem Signal Hill.
dominant l’horitzó i situat amb vistes a l’entrada del port de St John’s (conegut com The Narrows),
aquest lloc ha estat clau en la història de Terranova i testimoni de batalles sagnants entre anglesos i
francesos. A més ofereix unes vistes privilegiades de costa de la península d’Avalon. Igualment
tindrem l’oportunitat de visitar Cabot Tower, torre que es va construir el 1898 per commemorar
l’arribada a Terranova de John Cabot (el primer explorador que va buscar el mític Pas del Nord-oest) el
1497, i també com a celebració de la Queen Victoria’s Diamond Jubilee (el seu reialme de 63 anys i 216
dies és el segon més llarg de la història del Regne Unit). Després de dinar en un restaurant local
visitarem el Cape Spear National Historic Park, el punt més oriental d’Amèrica del Nord i que ens
oferirà unes meravelloses vistes de les badies del voltant.
Allotjament en hotel.
Dia 3: 5 juliol
St. John’s – Quidi Vidi - Newman's Wine Vault - Johnson Geo Center.
Esmorzar - Dinar
Després d’esmorzar començarem la visita en el poble pesquer de Quidi Vidi situat en una espectacular
cala i molt a prop de St. John’s. Aquí podrem visitar Mallard Cottage, una de les cases més antigues
d’Amèrica del Nord o la The Quidi Vidi Brewery, on fan la cervesa amb aigua procedents dels
icebergs. També podrem tastar el famós xocolata de Terranova. Igualment farem una parada
Newman's Wine Vault on fan un vi des de fa 300 anys que es produïa a Portugal i que ara es fa a les
terres fredes de Terranova. Després de dinar en un restaurant local, visitarem The Rooms, la nova
galeria d’art provincial, el museu i els arxius, així com també el Johnson Geo Center, que és una
instal·lació declarada com “la mostra geològica de la Terra”. Per la nit anirem a sopar a George Street, el
carrer més emblemàtic de St. John’s i on tindrem l’oportunitat d’entrar en un típic pub local i potser
gaudir de música en directe.
Allotjament en hotel.
Dia 4: 6 juliol
St. John’s – Bay Bulls - Witless Bay Ecological Reserve Bird Islands – Clarenville / Port
Blandford.
Esmorzar - dinar
Després de l’esmorzar, deixarem la ciutat de St. John’s i començarem en nostre recorregut per
carretera cap el sud de l’illa. Anirem a l’històric poble pescador irlandès de Bay Bulls. Des d’aquí
agafarem un vaixell per anar al Witless Bay Ecological Reserve Bird Islands, la llar, a la primavera i
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a l’estiu, de milers de somorgollaires comuns, frarets de l’atlàntic i de les ganivetes Rissa. Igualment
potser tindrem l’oportunitat de veure balenes (geperudes, petit rorqual i el rorqual comú) que
freqüenten aquesta badia durant els mesos d’estiu. Després continuarem el nostre camí per carretera i
ens endinsarem en l’espectacular Península d’Avalon la qual creuarem d’est a oest. Després de dinar
en un restaurant local, prosseguirem el recorregut per la Trans-Canada Highway fins arribar al poble de
Clarenville / Port Blandford, situat al sud de la Península de Bonavista, i on hi dormirem les dues
properes nits.
Allotjament en hotel.
Dia 5: 7 juliol
Clarenville / Port Blandford – Trinity - Dungeon National Park.
Esmorzar - dinar
Després d’esmorzar ens desplaçarem per carretera al poble històric de Trinity, una de les poblacions
més antigues de tota Amèrica del Nord i considerada la perla portuària de Terranova. Es tracta d’una de
les ciutats més antigues i perfectament restaurades d’Amèrica del Nord i situada a la Península de
Bonavista El port de Trinity va ser utilitzat per primera vegada pels vaixells pesquers del segle XVI. El
1500 va arribar l’explorador portuguès Gaspar Corte-Real qui li va posar el nom a la població. A
continuació ens anirem al punt on va començar la història europea en aquesta regió. Caminarem pels
penya-segats del cap Bonavista situat en el Dungeon National Park on John Cabot va reclamar
“Bonavista” pel rei Henry el 1497. Després de dinar en un restaurant local, passarem una tarda relaxant
a la vora del mar, coneixerem als habitants locals de la zona i recorrerem els nombrosos locals històrics
com per exemple The Ryan Premises per tenir a un oportunitat de comprendre veritablement les
tècniques de pesca a la vora del mar que ha permès a la població de Terranova que prosperi durant
centenars d’anys. Cap el vespre tornarem a la ciutat de Clarenville / Port Blandford.
Allotjament en hotel.
Dia 6: 8 juliol
Clarenville / Port Blandford - Terra Nova National Park - Newman Sound – Twillingate
Island.
Esmorzar - dinar
Després de l’esmorzar ens traslladarem per carretera cap el Terra Nova National Park, un dels parcs
més impressionants i bonics de tot el Canadà. Aquí tindrem l’oportunitat de recórrer caminant alguns
dels circuits marcats, per tal de poder observar amb més detall alguns dels paisatges més meravellosos
d’aquest parc. Anirem també a Newman Sound per veure les increïbles vistes del mar i també
visitarem el centre d’Interpretació Marina. Aquí coneixerem de primera mà la varietat de la vida
marina que es troben en els voltants i aprofitarem per conèixer igualment aquesta zona ecològicament
diversa. Després de dinar en un restaurant local ens dirigirem a la meravelloses Twillingate Islands
per la pintoresca i coneguda carretera de les illes. Twillingate és una de les comunitats pesqueres més
antigues, tradicionals i interessants de tota Terranova i coneguda com la “capital mundial dels icebergs”.
Té poc més de 2.000 habitants. Aquí podrem tenir l’oportunitat de veure balenes i icebergs.
Allotjament en hotel.
Dia 7: 9 juliol
Twillingate Islands - Long Point – Lewisporte - Grand Falls.
Esmorzar - dinar
Després de l’esmorzar passarem el matí recorrent les espectaculars Twillingate Islands, formades per
les illes del nord, del sud i Burnt. En aquesta zona hi van viure antigament els dorset, un poble
paleoesquimal, i els natius beothuk fins l’arribada dels europeus a l’illa durant el segle XVI. La regió és
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coneguda per la seva costa escarpada i accidentada i el seu ambient tranquil i acollidor. Anirem fins el
far de Long Point, visitarem Auk Island Winery per tastar el vi de la regió, i passarem per pobles tan
pintorescos i petits com Too Good Arm, Virgin Arm i Crow Head. Durant tot el recorregut podrem
tenir l’oportunitat també de veure balenes i icebergs a la deriva. Després de dinar en un restaurant local
continuarem per carretera i recorrerem la part sud de la badia de Notre Dame, passarem per la
població de Lewisporte, coneguda com “la porta d’enllaç cap el nord” i arribarem per la tarda a Grand
Falls, on passarem la nit.
Allotjament en hotel.
Dia 8: 10 juliol
Grand Falls – Deer Lake – Kings Point - Grose Morne National Park - Cow Head / Rocky
Harbour.
Esmorzar - dinar
Després d’esmorzar continuarem cap a l’oest on a mig camí ens trobarem amb un obstacle geològic.
Travessarem la falla que separa Gondwana d’Amèrica del Nord. Gondwana era una gran zona
continental que es creu que va existir a l’hemisferi sud i que va resultar de la ruptura del Pangea en dos
en els temps mesozoics. Comprenia l’actual Aràbia, Àfrica, Amèrica del Sud, Antàrtida, Austràlia i la
península de l’Índia. A partir d’aquest punt deixarem oficialment Europa, creuarem la frontera geològica i
entrarem a Amèrica del Nord. Anirem cap a King's Point, on geològicament parlant és l’últim rang dels
Apalatxes i situat al sud de la península de Baie Verte. El poble de King’s Point de poc més de 600
habitants té un bell port, un fantàstic museu de les balenes i exposicions de ceràmica. Després de dinar
en un restaurant local continuarem el nostre viatge cap el sud-oest. Passarem per Deer Lake punt
d’intersecció de la Trans Canada Highway i the Viking Trail. Per la tarda arribarem al Gros Morne
National Park, on passarem les dues properes nits a Cow Head o Rocky Harbour.
Allotjament en hotel
Dia 9: 11 juliol
Cow Head o Rocky Harbour - Gros Morne National Park.
Esmorzar - dinar
Després d’esmorzar començarem un recorregut en vaixell per la bonica badia de Bonne fins arribar a
Woody Point. Durant el trajecte potser podrem veure també balenes. La badia de Bonne és una de
les badies més belles de tota Amèrica del Nord. Aquí trobem el Parc Nacional Gros Morne, un conjunt
de zones protegides i petites comunitats costaneres amb un fiord de bellesa única. L’any 1987 va entrar
a la llista del Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, gràcies a un espectacular paisatge format per
afloraments de la profunda escorça oceànica i de les roques del mantell terrestre. De fet aquest
impressionant lloc és el segon parc natural més gran del Canadà Atlàntic i un dels més macos de la
Terra i amb un dels paisatges més antics del món. Visitarem el nou Discovery Center i veurem les
famoses muntanyes de Tableland. Aquesta zona també rep el sobrenom de “Galápagos de la Placa
Tectònica”. Dinarem en un restaurant local. Després anirem al pintoresc poble de Cow Head que té una
de les millors i més llargues platges de sorra de tota Terranova.
Allotjament en hotel.
Dia 10: 12 juliol
Cow Head o Rocky Harbour – Arches Provincial Park – National Historic Park Port aux Choix
- Plum Point / St. Anthony.
Esmorzar - dinar
Després d’esmorzar anirem pel Viking Trail, i recorrerem les costes atlàntiques, que segons diuen, són
les més espectaculars de tota Amèrica del Nord. Farem una parada als Arches Provincial Park, per
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fotografiar els impressionants dos arcs tallats pel mar. A continuació dinarem pel camí en un restaurant
local. Després visitarem l’interessant National Historic Park Port aux Choix on podrem conèixer com
vivia la gent en aquest lloc fa més de 3.000 anys. Es tracta d’un lloc històric on s’han trobat les restes de
pobles prehistòrics, entre ells els paeloesquimals, uns dels avantpassats dels inuit actuals. Les
exposicions que podrem veure se centren en els descobriments arqueològics dels dorset (els inventors
de l’iglú de neu) que es van establir aquí abans del 2000 aC i en la cultura denominada Arcaica
Marítima, un complex cultural nord-americà que va començar aproximadament en el 7000 aC i que va
durar fins el segle XVIII. Després de visitar aquest lloc històric continuarem el nostre camí pel Viking
Trail fins arribar a Plum Point o St. Anthony.
Allotjament en hotel.
Dia 11: 13 juliol
Plum Point o St. Anthony – L’Anse aux Meadows National Historic Site.
Esmorzar - dinar
Aquest és un dels dies més importants de tot el viatge ja que visitarem L’Anse aux Meadows, declarat
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1978, i descobert pel investigador noruec Helge Ingstad i la
seva esposa, l’arqueòloga Anne Stine Ingstad, el 1960. Leif Eriksson i els seus homes van ser els primers
víkings en establir-se aquí a l’any 1000 dC. Segons les sagues nòrdiques aquest lloc podria ser
l’assentament de Leifsbúðir en la coneguda terra de Vinland. I és l’únic jaciment arqueològic víking
localitzat a Amèrica del Nord, si no contem els trobats a Groenlàndia. Per tant, està considerat el primer
assentament europeu en continent americà. Podrem visitar el poblat víking amb la reconstrucció de les
seves cases de fusta, pedra i torba i ens podrem fer una idea de com va ser la vida dels nòrdics aquí,
ara fa uns 1.000 anys. Després de dinar en un restaurant local, continuarem el nostre recorregut per la
costa fins arribar a St. Anthony on visitarem el Sir Wilfred Grenfell Thomason Historical Society,
en honor a aquest famós missioner i metge anglès. Nit a Plum Point o St. Anthony.
Allotjament en hotel.
Dia 12: 14 juliol
Plum Point / St. Anthony – Ferry estret Belle Isle – Red Bay – L’Anse au Clair.
Esmorzar - dinar
Després d’esmorzar recorrerem l’espectacular costa de la península del Nord en direcció sud-oest i
fins arribar al poble de St. Barbe. Pel camí podrem veure balenes i icebergs a la deriva. Aquí agafarem
un transbordador per creuar l’estret de Belle Isle, conegut com Iceberg Alley (per l’enorme quantitat
de icebergs que es poden veure a l’estiu). També es diu que en aquest estret els baleners bascos van
recollir el terme “esquimal” dels natius montagnais i algonquins i el van portar a Europa. Una vegada
creuat aquest estret entrarem a la península del Labrador. A continuació, ens dirigirem a Red Bay és
una localitat costanera, històricament i culturalment important. Declarada Patrimoni de la Humanitat per
UNESCO el 2013. Està considerat com un dels llocs arqueològics submarins més preuats de les
Amèriques i el més gran i millor conservat assentament balener europeu del món. Entre el segle XVI i
principis del segle XVII, va ser una important zona balenera basca. Diversos vaixells baleneres, tant
galions grans com petites “chalupas”, es van enfonsar aquí, entre ells la Nao San Juan, el vaixell balener
millor conservat del món que es va trobar sota les aigües i que ara s’està reconstruint en el port de
Pasaia, molt a prop de San Sebastián. Aquest assentament va arribar a tenir en el seu apogeu 2.500
baleners i 50 bascos que van entrar a aquestes aigües per caçar balenes. És a més, el primer gran
complex industrial del Nou Món. Visitarem aquesta emblemàtica estació balenera i coneixerem les
“tècniques modernes” que utilitzaven aquests baleners per fer que l’oli “encengués els llums d’Europa”
durant gairebé 100 anys. Més endavant visitarem el far més alt de la província de L’Anse Amour.
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Després ens traslladarem fins el petit poble de L’Anse au Clair de poc més de 200 habitants on
passarem la nit.
Allotjament en hotel.
Dia 13: 15 juliol
L’Anse au Clair – Blanc Sablon - St. John’s. (vol)
Esmorzar
Després d’esmorzar, ens traslladarem a Blanc Sablon, una petita localitat de poc més d’un miler
d’habitants. Es tracta d’un lloc històric ja que cinquanta hectàrees de terra en Blanc Sablon van ser
designades com a lloc històric nacional del Canadà el 2007, ja que contenen més de 60 llocs
arqueològics relacionats amb 9.000 anys d’ocupació humana, incloent els períodes arcaic, dorset i
europeu.
Després de dinar en un restaurant local ens traslladarem a l’aeroport de Blanc Sablon per agafar un
vol a St John’s.
Tarda lliure per gaudir dels darrers moments a la bonica capital de Terranova.
Allotjament en hotel.
Dia 14: 16 juliol
St. John’s – Toronto - Barcelona
Esmorzar.
Temps lliure, fins l’hora prèviament convinguda per al trasllat a l’aeroport .
Agafarem un vol cap a la ciutat de Toronto.
Posteriorment, agafarem un altre vol amb Air Canada cap a la ciutat de Barcelona.
Nit a bord
Dia 15: 17 juliol
Barcelona.
Arribada a Barcelona.
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EXTENSIÓ FERRI LABRADOR
Dia 13: 15 juliol:
L’Anse au Clair – Blanc Sablon – Goose Bay. (vol)
Després d’esmorzar, ens traslladarem a Blanc Sablon, una petita localitat de poc més d’un miler
d’habitants. Es tracta d’un lloc històric ja que cinquanta hectàrees de terra en Blanc Sablon van ser
designades com a lloc històric nacional del Canadà el 2007, ja que contenen més de 60 llocs
arqueològics relacionats amb 9.000 anys d’ocupació humana, incloent els períodes arcaic, dorset i
europeu. Ens desplaçarem a l’aeroport per agafar un vol domèstic cap a la població de Goose Bay, VOL
PB 907 12,20 / 13,10. Goose Bay, és la vila més poblada de la regió de Labrador, amb prop de 8.000
habitants. La zona té una gran importància estratègica perquè conté les instal·lacions de la CFB Goose
Bay, la base més gran de les forces aèries canadenques, que és utilitzada per l'OTAN. Si disposem de
temps, es podria fer una excursió opcional al The Labrador Interpretation Centre and the
Labrador Heritage Museum in North West River, on podrem veure com es vivia en el Labrador en
el segle XIX i principis del segle XX. Allotjament en hotel.
Dia 14: 16 juliol:
Goose Bay – Nain (vol)
Després d’esmorzar agafarem un vol cap a Nain (VOL PB 962
12,45 / 14,05). Nain, és una població
tradicional inuit (1.190 hab.) i la més septentrional del Labrador. A més, és la capital administrativa de
Nunatsiavut, el primer autogovern inuit, format el 2006 i que significa la “nostra terra maca”. La vila
de Nain, va ser fundada el 1771 pels missioners moravians i encara es poden veure els edificis que van
construir els primers cristians que van arribar a la zona. Nain és una població amb tradicions inuit
encara molt vives, ja que aquí molta gent encara viu de la caça i la pesca locals. Durant la nostra estada
a Nain tindrem possibilitat de aprendre com es fa el pitsik (peix sec) amb els pescadors locals, podrem
visitar la Societat OkalaKatiget (l’agència de notícies de Nuntatsiavut), podrem veure l’església dels
moravians o anar al Torngat Arts & Crafts per comprar obres d’art dels inuit del Labrador i també per
observar com les fan. Allotjament en hotel.
Dia 15: 17 juliol:
Nain – Natuashish - Hopedale (Ferri sempre surt en dimecres)
Després d’esmorzar farem un petit trekking fins a Nain Hill per veure les impressionants vistes de Nain
i els seus voltants. Tornarem a Nain, per visitar el Illusuak Cultural Centre (un centre cultural inuit
de recent construcció) i després de dinar, anirem cap el port on agafarem el ferri a les 16.30h direcció
Natuashish, un comunitat tradicional del poble Innu (706 hab.) caçadors de caribús, i on arribarem a
les 21h (stop 1h). Continuarem navegant cap el sud en direcció Hopedale. Nit al ferri
Dia 16: 18 juliol:
Hopedale – Postville - Makkovik – Rigolet (Ferri).
Arribarem a Hopedale a les 7.30h del matí. Hopedale és una població tradicional inuit (520 hab.) i la
capital legislativa de Nunatsiavut. Originàriament conegut pel seu nom en Inuktitut d’Arvertok, que
es tradueix com "el lloc de les balenes", la comunitat va canviar el nom (Hopedale) quan van arribar els
missioners moravians el 1782. Alguns dels més antics edificis emmarcats en fusta del Canadà encara es
troben a Hopedale. Si el temps ens ho permet visitarem el Hopedale Mission Complex and
Interpretation Center on podrem veure la vida que portaven els primers missioners que van arribar a
la zona. Igualment tindrem l’oportunitat de visitar tallers d’artesans locals. Stop (1,5h). Sortida del ferri a
les 9:00h i arribada a Postville a les 13.30h. Postville és una petita població tradicional inuit (231
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hab.). Aquesta localitat es va conèixer primer com "The Post" com a conseqüència de ser un punt de
comerç de l’empresa Hudson Bay ubicada a la zona, i on les famílies inuit comerciarien a la zona durant
la tardor, l’hivern i la primavera abans de tornar als campaments costaners per a la pesca d’estiu. Una
de les activitats que podrem fer es caminar per l’espectacular passeig marítim fins arribar al mirador per
veure la badia de Kaipokok. Igualment, podrem visitar algun centre d’artesania local. Stop (1.5h). A
les 15h continuarem amb ferri cap a Makkovik, població tradicional inuit (375 hab.) on arribarem a les
18.00h. Els primers pobladors permanents de Makkovik van arribar a la zona com a artesans i
mariners, i es van establir després com a caçadors, paranyers i pescadors. Van ser els missioners
moravians que primer van intentar establir-se a la zona de Makkovik el 1752. L’àrea de Makkovik va
ser el primer assentament permanent que els missioners moravians van construir a Labrador, des del
qual van difondre el seu missatge cristià. Avui, Makkovik és una ciutat amb una rica combinació de
tradicions inuit i de colons. Si ens dona temps podrem visitar el White Elephant Museum, anar al
centre d’artesania local inuit i caminar pel passeig marítim per observar els meravellosos voltants de
Makkovik. Stop (3h). A les 21h continuarem la navegació en direcció a Rigolet. Nit al ferri.
Dia 17: 19 juliol:
Rigolet - Goose Bay (Ferri) - St. John’s (vol).
A les 7.30h arribarem a Rigolet, que és la comunitat inuit més meridional de tot l’Àrtic (269 hab.). La
comunitat de Rigolet es va fundar amb l’ajuda d'exploradors i comerciants europeus que visitaven la
zona des del segle XVIII. Aquests exploradors van establir llocs de comerç per aprofitar el
subministrament abundant de pells, peixos i balenes a la zona. Les famílies inuit de tota la costa del
Labrador aviat van emigrar a l’àrea Rigolet per a les oportunitats d’educació i ocupació que la ciutat va
començar a oferir. Com a resultat, moltes de les famílies que viuen actualment a Rigolet són
descendents de colons europeus i dels inuit del Labrador. A Rigolet tindrem una oportunitat única per
veure com els artistes locals teixeixen l’herba per fer diversos objectes. A més a Rigolet es troba un
dels passos marítims més grans del món. Stop (1,5h) . Continuarem cap a la nostra darrera parada,
Goose Bay on arribarem a les 15.30h. A continuació ens desplaçarem a l’aeroport per agafar un vol de
tornada a la capital de Terranova, St. John’s. PB922 18,50 / 21,55 ( fa una escala tècnica). Allotjament
en hotel.
Dia 18: 20 juliol
St. John’s – Montreal - Barcelona
Esmorzar.
Temps lliure, fins l’hora prèviament convinguda per al trasllat a l’aeroport .
Agafarem un vol cap a la ciutat de Montreal.
Posteriorment, agafarem un altre vol amb Air Canada cap a la ciutat de Barcelona.
Nit a bord
Dia 19: 21 juliol
Barcelona.
Arribada a Barcelona.
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Condicions de reserva i pagaments
Pagaments:
1. Per a garantir les places pre-reservades caldrà fer un primer pagament a compte d’aproximadament
un 10% de l’import del viatge. Tres mesos abans de la sortida, per a fer el tràmits de formalització
de la reserva haurà de fer-se un ingrés fins a arribar al 40% de l’import del viatge.
2. En cas que la reserva de la plaça es faci dintre als 3 mesos abans a la data de la sortida del viatge
s’haurà de realitzar directament el pagament del 40%, corresponent a la formalització de la reserva.
3. El darrer pagament (fins a arribar a l’import total del viatge) haurà de fer-se, com màxim, un mes
abans de la sortida del viatge.
4. Les dates concretes de cada pagament es comunicaran directament en el seu moment a les
persones que hagin reservat plaça en el viatge. Les dades bancàries són les següents:
CAIXABANK
c /c: ES75 2100-1358-11 0200237631
Beneficiari: MALAIKA Viatges SL
Documentació:
1. En el moment de la formalització de la reserva haurà de lliurar-se una còpia escanejada del passaport (en cas que el
viatge ho requereixi), o bé del DNI.
2. Així mateix, en aquest moment s’informarà als viatgers sobre la documentació específica, tràmits a realitzar i qualsevol
altre requeriment necessari, segons el destí del viatge. Poden consultar la informació referent a recomanacions i requisits
d’entrada, sanitaris i altres necessaris del país o països a visitar en las següents pàgines web y telèfons: www.maec.es
(Tel.: 91.379.97.00)
3. Qualsevol canvi en relació al passaport (por pèrdua, renovació...) haurà de comunicar-se a MALAIKA Viatges S.L. abans de
la data d’inici del viatge.

Condicions generals
Regulació jurídica aplicable
Les presents condicions generals estan subjectes a la normativa turística autonòmica vigent en el lloc de celebració del
contracte i, en defecte d'aquesta , al que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007 i en la Llei estatal de condicions generals de
contractació ( Llei 7 / 1998 , de 13 d'abril ).
La reserva d’aquest viatge suposa l'acceptació total de les presents condicions generals, que es consideren automàticament
incorporades al contracte.
Les presents condicions generals obliguen a les parts, juntament amb aquelles condicions particulars que constin en la
documentació facilitada per la majorista.
El contracte de viatge combinat es regeix per les clàusules contingudes en el mateix , per la fitxa tècnica del viatge que detalla
el seu contingut definitiu i per les presents condicions generals.
Organització
La realització tècnica dels viatges compresos en aquest fulletó/oferta ha estat realitzada per MALAIKA VIATGES S.L., amb
domicili a Enric Granados , 114 1º 2ª B – 08008 - Barcelona, CIF : B66197823, número de llicència: GC:3373 , telèfon: 9301
011 176 i correu electrònic: malaika@malaikaviatges.com o per empreses majoristes del sector que actuïn com els seus
proveïdors.
Inscripcions i reemborsaments
Quan el consumidor sol·liciti la inscripció en una determinada reserva, l'agència venedora es compromet a realitzar les gestions
oportunes per a obtenir la confirmació de la mateixa d'acord amb el nombre de places disponibles i al període per al qual s'ha
sol·licitat.
En el moment de la sol·licitud de la reserva, Malaika Viatges, SL, a través de l'agència venedora, podrà reclamar al consumidor
la bestreta d'una suma equivalent, com a màxim, al 20 % del preu del viatge. Si es confirma la reserva, la suma entregada
s'imputarà al preu del viatge. Si el consumidor retira la seva sol·licitud de reserva abans de la confirmació, se li reintegrarà la
suma dipositada, deduïdes ,les despeses de gestió de Malaika Viatges,, SL, així com les despeses de gestió de l'agència
venedora.
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Un cop confirmada la reserva per part de l'agència , el consumidor haurà d'abonar un dipòsit corresponent al 40% del preu del
viatge o , si s'escau , completar fins aquest import les quantitats que hagi lliurat a compte. Si el consumidor no realitza aquest
pagament, l'agència li requerirà perquè l'efectuï en el termini raonablement breu que li fixi. En cas de no abonar aquest import
en el termini requerit per l'agència, s'entendrà que el consumidor desisteix del viatge sol·licitat, sent-li d'aplicació les condicions
previstes en l'apartat “Dret de desistiment del consumidor”.
El pagament de la resta del preu s'efectuarà quan l'agència ofereixi l'entrega al consumidor dels títols de transport, bons de
viatge o qualsevol altre document indispensable per a la correcta execució de les prestacions que formen el viatge combinat. Si
el consumidor no realitza aquest pagament, l'agència li requerirà perquè l'efectuï en el termini que li fixi. Si no li fixa termini,
s'entendrà que el pagament s'ha d'efectuar com a molt tard 7 dies abans de la sortida .
De no procedir al pagament del preu total en les condicions assenyalades, s'entendrà que el consumidor desisteix del viatge
sol·licitat, sent-li d'aplicació les condicions previstes en l'apartat “Dret de desistiment del consumidor”.
Preu
Els preus dels viatges combinats són calculats en base als tipus de canvi, tarifes de transport, cost del carburant, taxes, nombre
de participants i impostos aplicables en la data de l'edició del programa. En cas de circuits que incloguin dos o més països, el
tipus de canvi pres com a referència és el del dòlar USA en la mateixa data.
El preu pot ser revisat fins 20 dies naturals abans de la data de la sortida en el cas que hi hagi variacions en el cost dels
transports (inclòs el preu del carburant ), en les taxes o impostos referents a determinats serveis (com els d'aterratge,
embarcament o desembarcament en ports i aeroports ), nombre de participants i en els tipus de canvi aplicats al viatge.
Quan l'agència de viatges es vegi obligada a modificar de manera significativa i l'alça el preu del viatge combinat per motius
diferents dels expressats en el paràgraf anterior, ho ha de notificar al consumidor al més aviat (per escrit o per qualsevol mitjà
que permeti tenir constància de la comunicació efectuada), a fi que pugui optar per acceptar el suplement o bé desistir de la
reserva o del contracte (si aquest s'ha formalitzat).
Dret de desistiment del consumidor
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Si el client desisteix del viatge, després de la formalització, almenys, del dipòsit exigit per considerar ferma la reserva,
haurà d'indemnitzar l'agència de viatges amb l'abonament de les despeses de gestió i les despeses d'anul·lació (ocasionats
pels diferents proveïdors turístics- majoristes, companyies aèries, etc. -) i la penalització amb els terminis marcats pels
propis proveïdors.
El consumidor no haurà d'abonar penalització si el desistiment té lloc per causa de força major.
Tanmateix, encara que no s'apliquin les anteriors penalitzacions (ja sigui per produir-se la cancel·lació amb anterioritat als
15 dies de la sortida -excepte condicions especials de contractació - o per causa de força major) en tots els casos, el
consumidor haurà d'abonar les despeses de gestió i d'anul·lació que produeixi el desistiment.
El desistiment produeix efectes des del moment en que la voluntat de desistir del consumidor arriba al coneixement de
l'agència majorista.
Conegut el desistiment, l'agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués abonat en el termini màxim de 14 díes,
deduïdes les despeses de gestió i, si s'escau, les despeses d'anul·lació justificades, i les penalitzacions.
Si el viatge combinat estigués subjecte a condicions econòmiques especials de contractació, com ara flets d'avions, vaixells,
tarifes especials o altres anàlegs, les despeses de gestió, les despeses d'anul·lació i les penalitzacions seran els que indiqui
de manera explícita l’agència.
Política de cancel·lació:
Pagament a compte NO reemborsable

50% de despeses de cancel·lació entre 30 i 16 dies abans de la data del viatge.

75% de despeses de cancel·lació entre 15 i 8 dies abans de la data del viatge.

100% de despeses de cancel·lació a partir dels 7 dies abans de la data del viatge més despeses de gestió de
l’agència organitzadora.

Cancel·lació del viatge per part del organitzador
En cas que l'organitzador condicioni la viabilitat d'una oferta de viatge combinat a comptar amb un mínim de participants i per
no arribar aquest nombre, es produeixi la cancel·lació del viatge, l'usuari tindrà dret al total reemborsament de les quantitats
anticipades, sense que pugui reclamar cap quantitat en concepte d'indemnització, sempre que l'Agència ho hagi notificat per
escrit amb una antelació mínima de deu dies a la data de sortida. Tampoc podrà reclamar cap indemnització quan la
cancel·lació del viatge per part de l'agència es degui a motius de força major. Són causes de força major les circumstàncies
alienes a l'agència, anormals i imprevisibles, les conseqüències no haurien pogut evitar, malgrat haver actuat amb la diligència
deguda.
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