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Vols de la companyia Lufthansa, classe turista. 
Estada a hotel de 4**** a Seattle. Cabines a bord 
del creuer Ruby Princess segons la categoria es-
collida. Servei de maleters a tots els hotels. Pen-
sió completa. Guia acompanyant d’Eurovacances 
durant tot el viatge. Visita de Seattle amb pujada 
a l’Space Needle. Visita de Mendenhall Glacier a 
Juneau. Visita de Skagway amb excursió amb tren 
a White Pass. Navegació panoràmica per Glacier 
Bay. Excursió a Misty Fjords a Kechikan. Passejada 
per Victoria. Assegurança d’assistència en viatge 
amb la companyia Europea.

Observacions: Visat ESTA necessari, el seu im-
port està inclòs. Totes les excursions del vaixell 
són en tour regular de la companyia Princess i les 
compartim amb altres viatgers. El nostre guia facili-
tarà la traducció on li sigui permès i allà on la com-
panyia no disposi de guies locals de parla hispana.  
Propines a bord incloses.

Què inclou Mapa

Amèrica
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L’Inside Passage a bord del Ruby Princess
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1. Seattle
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Alaska sempre és espectacular. Per 
aire, per terra o per mar. Els paisat-
ges infinits, la magnitud de les mun-
tanyes i l’aire de darrera frontera 
impregnen tots els racons de l’estat 
més remot dels Estats Units. A Eu-
rovacances ja us hi hem portat en al-
tres temporades. Junts hem conduït 
per carreteres d’un extrem a l’altre 
del país, pujat a trens de traçat ex-
traordinari i sobrevolat amb avioneta 
paisatges de bellesa indescriptible. 
Ara ho volem fer per mar. Enguany 
us proposem un itinerari ben diferent 
per navegar l’extrem nord dels ca-
nals i illes del famós Inside Passage, 
des de la ciutat de Seattle fins a Gla-
cier Bay, als peus de les muntanyes 

St. Elias. El viatge el farem a bord del 
creuer Ruby Princess, de la presti-
giosa companyia americana Prin-
cess Cruises. Construït a Itàlia l’any 
2008 i íntegrament renovat l’any 
2015, el Ruby Princess és un mo-
dern vaixell de 290 metres d’eslora i 
36 de mànega, 19 cobertes i capa-
citat per a 3.000 passatgers. Com 
els altres creuers de la companyia, 
el Ruby Princess és una destinació 
turística en si mateix, amb una ofer-
ta de restaurants, activitats, espais i 
instal·lacions que només es pot tro-
bar en vaixells d’aquesta categoria. 

Naveguem fins al peu de les 
muntanyes St. Elias i entrem a 
Glacier Bay.

Descobrim l’ambient de la 
febre de l’or a Skagway i al 
tren del White Pass.

Explorem les badies interiors 
dels Mystic Fjords a Kechikan.

Passegem per les ciutats de 
Seattle, Juneau i Victoria.

2. Óssos grizzly
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1r Dia. Volem a Seattle.
Presentació a l’aeroport de Barcelona i sorti-
da del vol a Frankfurt, on connectarem amb 
el vol a Seattle. Després d’aterrar anirem a 
dinar i a instal·lar-nos a l’hotel. Descansarem 
una estona i a la tarda farem una passejada 
per Seattle.

2n Dia. Seattle - Creuer. 
Avui visitarem Seattle. Durant el recorregut 
veurem Pike Street i arribarem a la plaça Far-
mer, on se celebra el mercat de productes 
frescos. Tot seguit passejarem per la plaça 
dels Pioners i ens acostarem a la zona por-
tuària del Waterfront. Agafarem el popular 
monorail i finalment pujarem a l’Space Need-
le, la torre que domina la ciutat. Dinarem i tot 
seguit anirem al moll per embarcar al creuer 
Ruby Princess, que a mitja tarda salpa rumb 
al Canadà i les costes d’Alaska.

3r Dia. Creuer - Navegació.
Avui passarem el dia navegant rumb a la ciu-
tat de Juneau. Serà la jornada perfecte per 

explorar a fons el Ruby Princess i familiarit-
zar-nos amb els espais del vaixell i les activi-
tats a bord. Tal i com podrem veure, els 290 
metres d’eslora del nostre creuer són una 
destinació en si mateixos, amb una oferta 
gastronòmica envejable, desenes d’activitats 
a bord, des de classes de ball i demostra-
cions de cuina fins a cinemes, casino o con-
cursos de fotografia, piscines, spa i activitats 
de fitnes. 

4t Dia. Creuer - Juneau.
A mig matí el vaixell arribarà a Juneau, la ca-
pital d’Alaska amb només 32.000 habitants. 
Fundada l’any 1880 com a campament mi-
ner i batejada amb el nom del buscador d’or 
Joe Juneau, la ciutat ha sabut reinventar-se 
passant del negoci de l’or al de l’administra-
ció governamental. Un èxit per a una ciutat 
diminuta, aïllada i sense carreteres, situada 
en una de les costes més remotes del món. 
Farem una passejada pel centre històric de 
la ciutat amb el nostre guia i a la tarda ens 
afegirem a l’excursió organitzada pel vaixell a 

l’espectacular glacera Mendenhall. Durant el 
recorregut coneixerem la història de Juneau, 
gaudirem de les vistes de les muntanyes 
Chilkat, veurem com funciona una moderna 
granja de salmons i finalment arribarem al 
centre de visitants de la glacera Mendenha-
ll. Disposarem d’una estona per observar la 
glacera i passejar pels boscos del Tongass i 
després retornarem al vaixell.

5è Dia. Creuer - Skagway.
Aquesta matinada el vaixell arribarà a Skag-
way, un poblet aturat en el temps des de 
1898, l’any de la febre de l’or a la zona del 
Klondike. D’aquella època el poble conserva 
una arquitectura característica pròpia dels 
temps dels pioners i la connexió ferroviària 
amb Canadà a través del White Pass. Farem 
una passejada pel centre històric i després 
ens afegirem a una excursió organitzada pel 
creuer fins al famós White Pass. La ruta amb 
autocar ens portarà a llocs tan llegendaris 
com la Dead Horse Trail i el Moore Bridge i fi-
nalment arribarà al White Pass. Gaudirem de 
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les vistes de les impressionants muntanyes 
St. Elias i després retornarem a Skagway a 
bord del famós tren de 1898, en un recorre-
gut ferroviari espectacular a través de paisat-
ges extraordinaris. Disposarem de temps lliu-
re per passejar tranquil·lament per Skagway i 
finalment retornarem al vaixell.

6è Dia. Creuer - Glacier Bay.
Avui el Ruby Princess entrarà a Glacier Bay, 
amb tota seguretat un dels paisatges mun-
tanyosos i glaciars més espectaculars del 
món. Declarat Patrimoni de la Humanitat per 
la UNESCO, Glacier Bay forma part conjunta-
ment amb els parcs de Kluane, Wrangell-St. 
Elias i Tatshenshini-Alsek, de l’àrea protegida 
més extensa d’Amèrica. Durant la navegació 
veurem les set glaceres que arriben al mar 
i diverses de les més de mil que formen el 
parc nacional. També tindrem la possibilitat 
d’observar la fauna local, amb animals tant 
emblemàtics com la balena geperuda, les 
llúdrigues marines, els óssos negres o els 
cèlebres pigargs americans.

7è Dia. Creuer - Ketchikan.
Aquest matí el nostre vaixell arribarà a Ket-
chikan. Fundada l’any 1885 en l’enclava-
ment d’un antic campament de pesca dels 
indis tlingit, aquesta ciutat és la cinquena 
més gran d’Alaska tot i tenir només 8.000 
habitants. Després d’atracar embarcarem a 
un vaixell més petit per navegar fins la zona 
dels famosos Misty Fjords. Durant el recorre-
gut gaudirem de la bellesa del paisatge, pas-
sarem pels canals de Revillagigedo i Behm, 
veurem el pitó volcànic de New Eddystone 
Rock i explorarem l’espectacular badia de 
Rudyerd. També podrem veure balenes, fo-
ques, diverses colònies d’ocells i parelles ni-
dificants de pigargs americans. Retornarem 
a bord per dinar mentre el Ruby Princess sal-
pa de Ketchikan per navegar rumb a Victoria.

8è Dia. Creuer - Victoria.
Passarem bona part del dia navegant, ob-
servant el paisatge i gaudint de les variades 
activitats i instal·lacions del vaixell. Cap al 
vespre el Ruby Princess atracarà a Victoria, 

a l’extrem sud de l’illa de Vancouver i capital 
de la província canadenca de la Colúmbia 
Britànica. Victoria és una bonica ciutat por-
tuària farcida d’edificis victorians, magnífics 
jardins i ambient britànic relaxat. Farem una 
curta passejada pel port antic, des d’on veu-
rem les vistes de les muntanyes Olympic i 
ens aproparem al Parlament, barreja d’estils 
romànic, barroc i renaixentista molt del gust 
de l’època. Finalment retornarem al vaixell. 

9è Dia. Creuer - Seattle - Barcelona.
Aquest matí el vaixell arribarà a Seattle. Es-
morzarem a bord i a mig matí ens trasllada-
rem a l’aeroport per agafar el vol del migdia a 
Frankfurt. Nit a bord.

10è Dia. Arribem a Barcelona.
Arribarem a Frankfurt i connectarem amb el 
vol a Barcelona. Final del viatge.
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