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A partir de 1.820 $

7 Dias
Visitando:   Toronto / 1000 Ilhas / Ottawa / Lac Delage / Quebec / Montreal

“Canadá Espetacular”

• Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto.
• Acomodação nos hotéis previstos ou similares 

3*em apartamento duplo.
• Transporte em ônibus, mini ônibus ou van 

com ar-condicionado dependendo do número 
de passageiros. 

• Regime de pensão completa conforme indi-
cado no itinerário

• Guia acompanhante de língua espanhola du-
rante a programação.  

• Transporte de 1 mala durante todo o percurso. 
• Entradas e visitas mencionadas.
• Seguro de assistência Mapaplus.

O Tour IncluiSI

• Visitas e excursões não mencionadas no 
itinerário. 

• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vis-
tos, seguros, nenhum extras nos hotéis etc.  

• Vistos ou trâmites de entrada no Canadá.

Não incluiNO

Dia 1º(Seg):  Toronto
Chegada a Toronto e traslado ao hotel. Jantar e 
acomodação no hotel

Dia 2º(Ter): Toronto / Niágara 
Café da manhã. Saída logo cedo para realizar 
a visita panorâmica pela cidade Toronto uma 
das mais importantes, cosmopolitas, divertidas 
e belas da América do Norte. Conheceremos 
o centro financeiro e a região  comercial, a an-
tiga e a nova Prefeitura, um moderno edifício 
flanqueado por duas  torres encovadas que ro-
deiam uma cúpula central branca; Queen’s Park, 
onde encontramos  o Parlamento de Ontario, 
Chinatown, e Sky Dome, o  primeiro estádio do 
mundo em dispor de um teto  totalmente retrá-
til e a Torre CN Tower com mais de 553 metros 
de altura. Mais tarde saída até para conhecer a 
famosas Cataratas de Niágara, onde vamos nos 
deslumbrar com enorme fluxo de água que é 
certamente uma das maiores atrações da Amé-
rica do Norte na fronteira entre os Estados Uni-
dos e Canadá. Visitaremos a parte canadense, 
onde existem várias torres para vistas as catara-
tas: como a Torre Skylon. Almoço no restaurante 
que oferece uma espetacular vista panorâmica. 
Posteriormente embarcaremos, opcionalmente, 
no famoso Barco “Hornblower” (P+), onde os 
visitantes protegidos por capa de chuva são 
conduzidos a embarcar para conhecer de perto 
as cataratas, disfrutando de um espetáculo pa-
norâmico maravilhoso. Traslado ao hotel, jantar 
e acomodação no hotel.  Acomodação.  

Dia 3º(Qua): Niágara / 1000 Ilhas / Ot-
tawa 
Café da manhã. Saída para Ottawa. No caminho 
pararemos na região das 1000 Ilhas. Navegando 
para admirar a paisagem e as mansões que pon-
tilham a nascente do rio São Lourenço.  Logo 
após Almoço e Continuação para Ottawa, a ca-
pital do país. Breve visita introdutória à cidade. 
Acomodação no hotel. 

Dia 4º(Qui): Ottawa /  Lac Delage 
Café da manhã. Visita panorâmica de Ottawa, 
onde destaca o Parlamento, edifício de estilo 

neogótico, nas margens do rio Ottawa.  O Parla-
mento é dominada por três blocos de edifícios: 
A Torre da Paz onde tem  encontramos o  ponto 
de vista privilegiado para ver toda a cidade;  A 
Chama Centenária  que e a casa dos comuns e 
veremos também a Corte Suprema, a Basílica 
de Notre Dame, construída  nos finais do sé-
culo  XIX e considerada a igreja mais antiga da 
cidade. Passaremos pela residência de Primer 
Ministro Canadense, descobriremos o Canal 
Rideau rodeado por belas mansões e jardins 
Rideau onde estão localizadas, O Parlamento 
Canadense, Sussex Drive, o Centro Nacional das 
Artes, o Museu da História Canadense. Saída 
até a província de Québec. Almoço na cabana 
de açúcar de Chez Dany, onde vamos saborear 
alguns pratos típicos da região e a explicações 
de como premar o autêntico Xarope de Ácer. 
Continuamos a nossa viaje até Lac Delage, um 
resort de frente a um lago no bosque canadense. 
Chegada no hotel para check-in e tempo para 
disfrutar da tranquilidade de da região. Jantar e 
acomodação no resort. 

Dia 5º(Sex): Quebec 
Café da manhã.  Salida logo cedo em direção 
a Tadoussac. Iniciaremos nossa rota em direção 
a costa de Beaupré para visitar a basílica de 
Sainte-Anne-de- Beaupré, o lugar de peregrinos 
mais famoso da América do Norte, visitado por 
milhões de cristãos. Visita a imponente Basílica.  
Chegada e almoço. Tempo livre. Opcionalmente 
podemos realizar um cruzeiro (P+) de três horas 

no largo rio San Lorenzo, até a boca do fiorde 
Saguenay para avistar

Dia 6º(Sáb): Quebec / Montreal 
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade Qué-
bec, a única cidade murada da América do Norte 
e declarada pela Nações Unidas como “Patrimô-
nio Universal”. Conheceremos as fortalezas de 
Château de Frontenac, a Assembleia Nacional, a 
Praça Real, a Catedral, o Porto Velho e muitos ou-
tros lugares interessantes. tempo livre. Saída para 
as cataratas de Montmorency para admirar as suas 
quedas da água de 83m de altura, mais altas que 
as de Niágara. Aproveitaremos o teleférico que 
nos levar até a parte de alta das cataratas onde 
teremos a oportunidade de fotografar cataratas 
de diferentes pontos. Almoço no elegante Manoir 
Montmorency. Saída para Montreal. chegada no 
hotel. Jantar e Acomodação no hotel

Dia 7º(Dom): Montreal 
Café da manhã.  Visita panorâmica a cidade de 
Montreal, a segunda cidade de fala francesa do 
mundo. Durante a visita vamos explora o centro 
da cidade, com sua impressionante Basílica de 
Notre Dame. Conheceremos o Complexo Olím-
pico, a Velha Montreal, a Universidades de McGill, 
a coluna de Nelson. No caminho passaremos pela 
Prefeitura e o parque de Monte Real onde vamos 
obter una exelente vista da cidade; também po-
demos caminhar pelas movimentadas ruas comer-
ciais., tempo livre até saída para aeroporto. Fim 
dos nossos serviços. Até uma próxima viagem!

Quebec

Cidade Hotéis

Toronto Quiality Hotel Toronto Airport West 3*

Niágara Clifton Hill Niagara Falls 3*

Ottawa Travelodge Ottawa West 3*

Lac Delage Manoir Du Lac Delage 3*

Quebec Auberge Quebec Ste Foy 3*

Montreal Days Inn Montreal Airport 3*

Hotéis previstos ou similares
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Saídas 2019
A TORONTO: SEGUNDA FEIRA 

• O voo de retorno de Montreal deverá ter saída 
posterior às 19h30 am.  

• Segundo número de passageiro o guia poderá 
ser guia motorista. Os almoços e jantares 
podem ser realizados em restaurantes ou ho-
téis Indistintamente.

• Os check-out nos hotéis do Canadá são realiza-
dos no período 10h00 am.11h00 am.

• As gorjetas no Canadá são de caráter obriga-
tório, sendo 4$CAD para o motorista e 5$CAD 
para o guia (aproximadamente) por pessoa dia. 

Notas Importantes

Pacote Plus

EXTRAS
• Navegação Hornblower na Niágara
• Excursão Safari Fotográfico Baleias
• O preço especial do PACOTE PLUS de excur-

sões será válido somente se reservar quando 
contratar a viagem. No destino só pode ser 
reservado separadamente e estará sujeito à 
disponibilidade, ver Nota importante na pá-
gina 6 “visitas e excursões”.

190 $ INCLUI 2 EXTRAS

Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo

Temporada 
Iti. M2901

Duplo Triplo Suplemento Individual

6 May - 10 Jun 1.965 1.820 595

$

CANADÁ

Toronto 1

Lac Delage 1 Quebec
1

Montreal 1Otawa 1

C. Niágara1

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