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Canadá, Rota do Leste
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A partir de 1.250 $

Visitando: Toronto / Niágara / Ottawa / Quebec / Montreal
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Saídas 2019

1

A TORONTO: SEGUNDAS-FEIRAS
INTRODUÇÃO

2019
Maio

6, 13, 20, 27

Agosto

5, 12, 19, 26

Junho

3, 10, 17, 24

Setembro 2, 9, 16, 23, 30

Julho

1, 8, 15, 22, 29

Outubro

7, 14, 21, 28

Dia 1º (Seg): Toronto
Chegada ao aeroporto de Toronto, recepção e
traslado ao hotel. Restante do dia livre. Recomendamos visitar o distrito de entretenimento,
entre as ruas King e Queen, que neste momento
é o ponto de vida noturna mais dinâmico de
Toronto e o luxuoso bairro de Yorkville onde as
boutiques de luxo estão localizadas, ou o Porto
de Toronto que adquire vida particular pela
tarde. Acomodação no hotel.
Dia 2º (Ter): Toronto / Niágara
Café da manhã. Excursão panorâmica da cidade,
o centro financeiro, a antiga e nova Prefeitura,
a University Avenue com seus mais importantes
hospitais e instituições tradicionais, o Parlamento
da província, o distinto bairro de Yorkville com
suas elegantes lojas, a Chinatown e a CN Tower
(mais de 500m de altura). Mais tarde saída para
Niagara On The Lake, considerada a cidade mais
bonita de Ontário. Pararemos para tirar algumas
fotos e continuação até Niágara. Lá, as majestosas e famosas cachoeiras nos aguardam que
vão deslumbrar com seu fluxo de água impressionante e que são uma das maiores atrações da
América do Norte. Passeio de barco Hornblower
ao centro da ferradura formada pelas famosas
cachoeiras. Almoço opcional no restaurante com
vista para as cachoeiras (P +). Tempo livre e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Os destaques do leste do Canadá: a moderna cidade de Toronto, um passeio de barco evocativo da região das “Mil Ilhas”, a surpreendente Ottawa,
as espetaculares Cataratas do Niágara, o charme da tradicional Quebec,
uma esquina da Europa na América do Norte, para acabar em Montreal de
língua francesa.

Continuação para Ottawa, a capital do país.
Breve visita introdutória à cidade. Acomodação
no hotel.
Dia 4º (Qui): Ottawa / Quebec
Café da manhã. Visita da cidade, a Catedral, a
residência do Primeiro Ministro, o Canal Rideau
ladeado por belas mansões e jardins. Nos meses
de julho e agosto poderão assistir a mudança de
guarda na colina do parlamento, o resto do ano
visita pé do mesmo. Mais tarde, viajaremos para
Quebec cruzando o rio Ottawa e entrando nas
montanhas Laurentian. Visita de uma plantação
de maples onde seu mel é produzido de maneira tradicional. Almoço e continuação para o
Quebec. Visita da cidade. Acomodação no hotel.
Dia 5º (Sex): Quebec
Café da manhã. Dia livre para desfrutar da cidade. Opcionalmente (P +) pode pegar uma
excursão à costa de Beaupré, onde poderemos
visitar a ilha de Orleans, onde se pode admirar
a beleza de suas aldeias agrícolas, a Costa de
Beaupré seus verdadeiros caminhos e casas an-

CANADÁ

Quebec 2
Ottawa 1
Toronto 1
1

tigas, bem como a Santa Ana Canyon que com
sua bela cachoeira parece um autêntico set de
filmagem. Visita das Cataratas de Montmorency
que são mais altas que as do Niágara. Volte para
Quebec. Acomodação no hotel.
SI
Dia 6º (Sáb): Quebec / Montreal
Café da manhã. Saída para Montreal. Ao chegar,
visite a cidade, a segunda cidade de fala francesa
do mundo. St Laurent Street, o bairro da Golden
Square Mile em Montreal, onde hoje é a famosa
McGill University, o parque de Monte Real, onde
é o lago dos castores, vamos fazer uma parada
no miradouro dos amantes . No caminho para a
Velha Montreal, vamos ver o distrito Le Plateau
Mont Royal, a Plaza de Armas, onde a Basílica de
Notre Dame de Montréal está localizada. A Praça
Cartier e a Prefeitura de Montreal. Acomodação
no hotel.
Dia 7º (Dom): Montreal
Café da manhã. Tempo livre até a saída para o
aeroporto. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!

Montreal 1

C. Niágara

O Tour Inclui

• Traslados, visitas e excursões em serviço regular segundo itinerário.
• Transporte em ônibus, mini ônibus ou van
com ar-condicionado dependendo do número
de passageiros.
• 6 noites nos hotéis mencionados ou similares.
• Regime de acomodação, café da manhã e 1
almoço.
• Cruzeiro Hornblower (opera de maio a outubro) e 1000 ilhas.
• Seguro de assistência Mapaplus.
NO

Não inclui

• Gastos pessoais como bebidas, gorjetas,
seguros, lavanderia, assim como chamadas
telefônicas.
• Permissão de entrada ao Canadá.
• Excursões e refeições não indicadas no itinerário
Notas Importantes
• Os preços não são válidos para passageiros residentes ou com nacionalidade canadense.
• As gorjetas no Canadá são de caráter obrigatório, sendo 4$CAD para o motorista e 5$CAD
para o guia (aproximadamente) por pessoa
e dia

Dia 3º (Qua): Niágara / 1000 Ilhas / Ottawa
Café da manhã. Saída para Ottawa. No caminho
pararemos na região das 1000 Ilhas. Navegando
para admirar a paisagem e as mansões que
pontilham a nascente do rio São Lourenço.

Pacote Plus
570 $ INCLUI 3 REFEIÇOES E 1 EXTRA

REFEIÇOES
• 3 almoços nos dias 2, 5 e 6

EXTRAS
Temporada
Iti. MM844
06 Mai – 25 Mai

54

• Costa de Beaupré

Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo

$
Duplo

Triplo

Quadruplo

Sup Indiv

1.440

1.330

1.250

730

03 Jun – 03 Jun

1.610

1.445

1.340

900

10 Jun – 17 Jun

1.440

1.330

1.250

730

24 Jun – 26 Ago

1.540

1.435

1.320

720

02 Set – 28 Out

1.440

1.330

1.250

730

Mapamundi: América

Hotéis previstos ou similares
Cidade

Hotéis

Toronto

Chelsea Hotel 4*

Niágara

Quebec

Old Stone Inn 3* / Ramada Niagara Falls 3*
Ottawa Embassy Hotel & Suites 3* / Cartier Hotel
& Suites 3*
Hotel Royal William / Le Lindbergh 3*

Montreal

Hotel Gouverneurs 3* Sup.

Ottawa

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

