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Yukon és un territori canadenc creat l’any 1898, situat a la 
part occidental dels territoris del Nord-oest, amb la finalitat 
de satisfer les necessitats d’una creixent població durant la 
Febre d’Or de Klondike. És la segona regió menys poblada 
del país després de Nunavut. Yukon limita amb Alaska a 
l’oest, Columbia Britànica al sud i els territoris del Nord-oest 
a l’est i al nord. El nom de Yukon significa “riu gran” en 
gwich’inn en el seu idioma natiu.  

  
• Capital: Whitehorse 
• Superfície: 480 000 km2. 
• Nombre d’habitants: 38 000 (densitat de 0,07 / km2) 
• Idiomes oficials: anglès (77%) i francès (4%) 
• Moneda: Dòlar canadenc 
• Economia: indústria minera i turisme. 



 

Clima 

El clima predominant de Yukon és polar i sub àrtic, marcat 
per hiverns llargs i freds. La part oriental té la major 
humitat, com més ens apropem a la costa del pacífic, 
major és la quantitat de pluja, especialment a l’hivern, per 
totes les tempestes que venen directament de l’oceà.  
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Per què viatjar a Yukon? 

És, abans de tot, experimentar infinits territoris salvatges, 
amb gairebé cap presència humana i turisme.  
Els paisatges són simplement impressionants i esquiar 
en aquestes regions és equivalent a estar el més a prop 
possible de la natura i les muntanyes.  
White Pass i Haines Pass ofereixen alguns dels millors 
descensos a Yukon i Alaska. Aquestes dues àrees 
resulten ideals per a la pràctica d’esquí, ja que tenen un 
gran potencial amb la diversitat del seu terreny. 

Benvingut al nou White Gold Rush!
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Una mica d’història… 

White Pass i Haines Pass han estat connectats per 
carrateres entre el Canadà i Estats Units des de fa molt 
de temps.  
Aquests camins neixen amb el Klondike Gold Rush. El 
1897, es va construir el ferrocarril White Pass: té 177 km 
de longitud i un enllaç entre el port de Skagway a 
l’Alaska i a la ciutat de Whitehorse, capital de la província 
de Yukón. 
La carretera de Haines Highway té una longitud de 245 
km i comença a Haines en Alaska, creua British 
Columbia i Yukon, i acaba a Haines Junction, on es troba 
amb la carretera d’Alaska. 

EN RESUM

• Duració: 10 dies amb 7 dies d’esquí de travessia 
• Altitud: Entre 900 i 2075 metres. 
•  Desnivell mig: +800/1300 metres. 
• Terreny: molt divers + esquí en glacial. 
•  Grup: màxim de 4 esquiadors per guia.
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Àpats i Allotjaments 

Tindreu diversos tipus d’allotjament durant el viatge, des 
d’un hotel còmode a un hotel inn o una cabana de trapers. 
La primera part del viatge serà una cabana típica trapera. 
L’allotjament és bastant rústic però allà trobarem tot el que 
necessitem: una estufa, una cuina i diversos llits. Un 
verdader luxe pels viatgers perduts en l’immensitat de 
Yukon! A més d’aconseguir que l’experiència sigui realment 
autèntica. Cuinarem nosaltres mateixos, així que els xefs 
sou benvinguts!  
La segona part del viatge dormireu en un Hotel Inn típics de 
la zona i Hotels equipats correctament. La resta de d’àpats, 
la farem a restaurants.  

PUNTS 

FORTS

• 1 guia local amb un gran coneixement del terreny. 
• 1 guia europeu des de l’inici del viatge (França o Espanya) 
• Flexibilitat i adaptabilitat del programa. 
• Una supervisió a medida per oferir el màxim de seguretat. 
• 2 Cotxes tot terreny amb tracció a les quatre rodes per 

transfers segurs i còmodes.



 
PROGRAMA 
DIA A DIA

Organització del viatge 

El Nostre viatge dura en total 10 dies, dels quals 7 
dies són d’esquí de travessia, entre les àrees 
d’Haines Pass (4 dies) i White Pass (3 dies). 

. Sortida: divendres 22 de març des d’Europa 
(aeroport de Barcelona, Madrid o París). 

.Tornada: diumenge 31 de març. 

Programa detallat. 

Dia 1: Arribada tard a la nit a Whitehorse. Nit a 
hotel. 

Dia 2: Preparació dels vehicles i compra de menjar 
per a la primera part del viatge. Trasllat a la 
cabanya del refugi Estelar. Sessió d’esquí de 
travessa al final de la tarda per començar a entrar 
a l’ambient i escalfar-se poc a poc pels voltants del 
lloc. 

Dies 3, 4 i 5:  Esquiarem a la zona d’Haines Pass 
retornant a la tarda a la cabana Stellar Hut. A la 
tarda el 5, dia farem un trànsfer per arribar a 
dormir a Takini Hotsprings Inn. 
Competició a les aigües termals… a qui se li 
congela el cabell? 

Dia 6: Trasllat a l’àrea de White Pass i dia d’esquí 
a la zona de Mount Log Cabin. Nit a l’hotel o hotel 
Inn. 

Dia 7: Dia d’esquí de travessa a l’àrea de Mount Cleveland o The 
Knee. Nit a hotel o hotel Inn. 

Dia 8: Últim dia d’esquí a Fraser Peak i tornada a Whitehorse per 
passar la nit a l’hotel. 

Dia 9: Sortida d’hora pel matí des de l’aeroport de Whitehorse. 

Dia 10: Arribada a Europa a l’aeroport de sortida.



ELS NOSTRES PREUS 
FLEXIBILITAT.ADAPTABILITAT.

.Preu : 3.850 €  per persona (en base a un grup de 7 o 8 
persones). 
               
.Duració : 10 dies 

.Dates : del 22 al 31 de Març del 2019. 

.Nombre de participants: màxim 8 persones.

  INCLOU
NO 

INCLOU

• Billet d’avió anada/tornada fins a Whitehorse (des 
de Madrid, Barcelona o París). 

• Tots els trànsfers locals amb un pick-up 4x4. 
• La supervisió per 2 guies d’alta muntanya. 
• L’allotjament. 
• Pensió completa els 4 primers dies. 
• Pícnics. 
• Farmàciola col·lectiva i telèfon satèl·lit.

• Equip d’esquí de travessa i botes. 
• Begudes 
• Esmorzars del 23, 28 y 29 de març. 
• Sopars a  Restaurants del 27, 28 i 29 de 

març. 
• Assegurança de viatge amb repartició i 

cancel·lació. (Obligatori emetre un 
certificat) 

• El cost per l’embarcament d’esquís i el 
possible excés d’equipatge.



 
INFORMACIÓ 
ABANS DE LA SORTIDA EN UN VIATGE A 
CANADÀ

Punts Importants 

Passaport amb validesa de 6 mesos després de la 
data de tornada. 

ETA (Autorització electrònica de viatge) obligatòria per 
ciutadans de tots els països. 

Vacunes aconsellades; vacuna universal com el 
tètanus, la poliomielitis, la tos ferina i la diftèria, 
l’hepatitis A i B. 

Diferència horària: -9 hores. 

Com aconseguir la teva targeta permís ETA? 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/
services/visiter-canada/ave/demande.html  

És obligatori tenir els detalls del teu passaport i una 
direcció electrònica. Les tarifes són de 7 dòlars CAD i 
es poden pagar amb targeta de crèdit.



CONTACTE 
OUTDOOR PLAYGROUND TRAVEL

Viatge Organizat per Agència de Viatges: 

Outdoor Playground Travel Agency 

NRT L-712607-G 

Telèfon de Contacte: 

 +376 670751 

Mail: info@outdoorplaygroundtravel.com 

Web: www.outdoorpaygroundtravel.com 

Segueix-nos a les nostres Xarxes Socials: @outdoorplaygroundtravel




