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CREUER D’EXPEDICIÓ A ALASKA 
D’Anchorage a Vancouver: l’última frontera 

 
 
 

Alaska sempre és espectacular. Per aire, per 
terra o per mar. Els paisatges infinits, la 
magnitud de les muntanyes i l’aire de darrera 
frontera impregnen tots els racons de l’estat 
més remot dels Estats Units. Nosaltres ja us hi 
hem acompanyat en altres temporades. Junts 
hem conduït per carreteres d’un extrem a 
l’altre del país, pujat a trens de traçat 
extraordinari i sobrevolat amb avioneta 
paisatges de bellesa indescriptible. Ara ho 
volem fer per mar. Enguany us proposem un 
itinerari ben diferent per navegar en 
profunditat la costa d’Alaska, des de la ciutat 
d’Anchorage fins a Vancouver. Durant el 
recorregut farem diversos desembarcaments 
per conèixer l’extraordinària i salvatge costa 
d’Alaska i visitar llocs tan emblemàtics com 
Seward, l’estret de Prince William, les badies 
d’Icy i de William Henry, el canal de Lynn i el 
famós Inside Passage. Un recorregut farcit de 
paisatges espectaculars de muntanyes, costa, 
petites poblacions i glaceres que ens permetrà 
conèixer d’una forma més activa la fauna 
salvatge d’Alaska, l’última frontera. Viatjarem a 
bord del vaixell d’expedició M/S Roald 
Amundsen, de la prestigiosa companyia 
Hurtigruten. Construït l’any 2019 és un modern 
vaixell d’última generació ideal per fer viatges 
d’expedició amb 140 metres d’eslora i 34 de 
manega, i una capacitat per a 530 passatgers. 
 

SORTIDA 19 de juny de 2023 

 
 
 
1r Dia. Barcelona – Anchorage. 
Presentació a l’aeroport de Barcelona i sortida del vol a Anchorage, via Nova York. Arribarem a 
la ciutat més poblada d’Alaska cap al vespre. Trasllat a l’hotel i allotjament.  
 
2n Dia. Anchorage – Seward. 
Després d’esmorzar farem un recorregut panoràmic amb autocar a través del paisatge rural i 
salvatge d’Anchorage a Seward, on ens estarà esperant el nostre vaixell d’expedició MS Roald 
Amundsen. Ens aturarem al Centre de Conservació de Vida salvatge d’Alaska, dedicat a la  
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rehabilitació de diferents espècies com ossos, bisons i àguiles. Dinarem tipus pícnic i a la tarda 
embarcarem al vaixell. Sopar i allotjament a bord.  
 
3r Dia. Creuer. Glaceres Ivy League. 
Avui navegarem les aigües situades al nord de l’estret Prince William Sound, rodejat de glaceres 
i de les escarpades muntanyes Chugach. Des del vaixell gaudirem d’un paisatge impressionant 
farcit d’illes i fiords i de l’espectacular glacera de Harvard. En aquesta zona podrem albirar fauna 
salvatge com balenes geperudes, llúdrigues i lleons marins. 
 
4t Dia. Creuer. Cordova. 
Després d’esmorzar arribarem a la població pesquera de Cordova. Aïllada de l’entorn doncs 
només s’hi pot accedir en vaixell o avió, Cordova ha conservat el seu encant tradicional. 
Desembarcarem i recorrerem els seus carrers per gaudir de l’ambient d’aquesta població i 
entrarem al Museu e la ciutat per conèixer la seva història. 
 
5è Dia. Creuer. Icy Bay. 
Avui seguirem la nostra ruta cap al sud i arribarem a Ici Bay. El nostre objectiu serà visitar la 
glacera Guyot, de 55 km de llarg i 13 km d’ample el més a prop possible. Per això desembarcarem 
en petites embarcacions per gaudir del majestuós paisatge. És freqüent trobar a les aigües d’Icy 
Bay trossos de gel flotant de les glaceres Guyot, Yahtse i Tyndall. Seguirem atents a les aigües 
per tal d’albirar orques, balenes geperudes, llúdries i foques entre d’altres animals. 
 
6è Dia. Creuer. William Henry Bay. 
Després d’esmorzar descobrirem la badia de William Henry, situada al sud de Haines, a l’extrem 
de la serralada de Chilkat. Desembarcarem per explorar la costa e intentar observar ossos bruns 
i negres, cérvols i ants. A la tarda passarem per Point Adolphus, situat a l’extrem nord de l’illa 
Chicagof; la seva ubicació davant el Parc Nacional Glacier Bay, on les aigües són riques en 
nutrients, fa que sigui un lloc molt atractiu per les balenes geperudes. 
 
7è Dia. Creuer. Haines. 
Arribem a Haines, ciutat situada a l’extrem del fiord del canal Lynn, llar del poble Chilkat Tlingit. 
Aquí trobarem diverses galeries d’art i tallers artesanals ja que Haines és ciutat d’artistes ja sigui 
d’orfebreria, d’escultura, de talla de tòtems i de fotografia entre d’altres expressions artístiques. 
Haines és hàbitat de nombroses àguiles de cap blanc i per això també es coneix com la vall de 
les Àguiles. Passejarem pels carrers d’aquesta ciutat i gaudirem d’un autèntic poble d’Alaska.  
 
8è Dia. Creuer. Tracy / Endicott Arm. 
Seguirem la nostra ruta cap al sud i un cop creuem la badia de Holkham ens trobarem els fiords 
de Tracy Arm i Endicott Arm. Tots dos són força inaccessibles per grans embarcacions. Nosaltres 
en descobrirem un d’ells, o bé el Tracy, que amaga les glaceres Sawyer nord i sud o bé l’Endicott 
amb la glacera Dawes. Les cristal·lines aigües de tots dos on sovint s’hi troben icebergs 
contrasten amb els boscos i escarpats espadats que els rodegen. Si les condicions ens ho 
permeten desembarcarem i ens endinsarem a un dels fiords amb les petites barques 
d’expedició. 
 
9è Dia. Creuer. Sitka. 
Avui coneixerem la població de Sitka, situada a la costa exterior de l’Inside Passage, on només 
s’hi pot arribar per mar o aire, rodejada del Bosc Nacional de Tongass. De camí a Sitka gaudirem 
de la panoràmica de les muntanyes Sisters i Edgecumbe. Fundada l’any 1799 pels russos, Sitka 
és una de les localitats més antigues d’Alaska. Veurem el centre històric, els tòtem Tlingit i 
entrarem a la catedral ortodoxa de St Michael. 
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10è Dia. Creuer. Petersburg. 
Arribem a Petersburg, petit poble de pescadors situat a l’extrem nord de l’illa Mitkof, que 
compta amb la flota de pesca d’halibut més gran d’Alaska. Des del passeig marítim 
contemplarem Frederick Sound amb un horitzó de cims nevats dels quals destaca Devil’s Thumb, 
la formació rocosa més gran d’Amèrica del Nord. Fundada al segle XIX pel noruec Peter 
Buschmann rep el sobrenom de la Petita Noruega d’Alaska; coneixerem la història nòrdica de la 
ciutat i gaudirem de la població veient les seves cases de fusta d’estil nòrdic i l’edifici més gran 
de fusta del 1912, Sons of Norway, on veurem una rèplica d’un vaixell viking, la nau Valhalla. 
 
11è Dia. Creuer. Wrangell. 
Seguim la nostra ruta i arribem a Wrangell, ciutat històrica d‘Alaska, que fou governada pel poble 
tlingit, pels britànics i pels russos abans de pertànyer als Estats Units. Entrarem a la casa Tribal 
Chief Shakes, construïda amb fusta de cedre, per conèixer la història dels tlingit locals i 
descobrirem les talles de petroglifs que es troben prop de la ciutat. També ens endinsarem al 
fiord en petites embarcacions per gaudir de les glaceres i la l’espectacular natura dels voltants.  
 
12è Dia. Creuer. Misty Fjords. 
Avui navegarem les aigües del Bosc Nacional Tongass, 8.000 km2 d’arbres de fulla perenne, 
profunds fiords i majestuosos cims nevats. Si la meteorologia ens ho permet desembarcarem 
amb les barques d’expedició, per recórrer la zona i poder gaudir de la panoràmica de la costa de 
més a prop. Durant el recorregut gaudirem de l’espectacular magnitud de les seves muntanyes 
de més de 1.000 m que cauen dins el mar e intentarem albirar la fauna característica d’aquesta 
zona on podem trobar ossos bruns i negres, ants i cabres munteses, així com lleons marins, 
orques, marsopes de Dall, llúdrigues de riu i marines que habiten les seves aigües. 
 
13è Dia. Creuer. Inside Passage. 
Avui recorrerem una extensió protegida de gairebé 1.500 km de llarg i coneguda per les seves 
relativament tranquil·les aigües. El nostre vaixell d’Expedició és prou petit com per endinsar-se 
als canals de l’Inside Passage. Disposarem de temps suficient a bord per relaxar-nos i gaudir del 
paisatge d’una de les zones més boniques d’Alaska, l’Inside Passage. 
 
14è Dia. Creuer. Alert Bay, British Columbia. 
Arribem a la ciutat d’Alert Bay, situada a l’illa Cormorant, seu del poble Kwakwaka'wakw. 
Descobrirem la rica història d’aquesta comunitat indígena al Centre Cultural U’mista on 
s’exposen pintures, talles, màscares cerimonials i tòtems, entre els quals veurem el tòtem més 
gran del món de gairebé 53 metres. Gaudirem d’una nova oportunitat per veure orques i balenes 
geperudes. Avui ens oferiran un espectacle de dansa folklòrica tradicional. 
 
15è Dia. Creuer. Vancouver. 
Aquest matí atracarem al port de Vancouver i ens acompanyaran a l’aeroport per agafar els vols 
de retorn a Barcelona via Chicago. 
 
16è Dia. Arribem a Barcelona. 
Aterrarem a l’aeroport de Barcelona on posarem punt i final a aquest espectacular viatge, del 
que esperem en guardin un bell record. 
 
PREU PER PERSONA EN CABINA I HABITACIÓ DOBLE 
 
Cabina RR  9.815.- (IVA inclòs) 
Cabina XT  11.450.- (IVA inclòs) 
Cabina ME  13.185.- (IVA inclòs) 
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Individuals: és difícil obtenir habitacions individuals en aquest viatge. En cas d'interès, consulteu 
directament a Eurovacances. 
 
 
EL PREU INCLOU: 
Vols amb la companyia United, classe turista • Hotel de 3*** superior a Anchorage • Cabines a 
bord del vaixell MS Roald Amundsen segons la categoria escollida • Pensió completa durant tot 
el viatge (exceptuant els àpats que coincideixin amb horaris de vol) amb begudes incloses durant 
els àpats a bord del vaixell • Guia acompanyant d ‘Eurovacances durant tot el viatge • Totes les 
visites i tots els desembarcaments a Alaska segons el programa de viatge • Assegurança 
d’assistència en viatge de la companyia ARAG 
 
Nota: Tots els desembarcaments i visites estan condicionades a les condicions climàtiques i al 
criteri de seguretat del capità del vaixell. 
 
* Consulteu-nos els requisits i la documentació necessària per viatjar i informeu-nos de qualsevol al·lèrgia 
o intolerància alimentària. 

 
 
ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ OPCIONAL:  
Consulteu preus i condicions a les nostres oficines. 
 
 
CONDICIONS DE RESERVA: 
Dipòsit del 25% de l’import del viatge i la totalitat de l’assegurança de cancel·lació en el moment 
de formalitzar la reserva. 
Pagament final a realitzar 60 dies abans de la data de sortida del viatge. 
 


