
134 CANADÁ POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2019 - AMÉRICA LATINA

Ana, importante local de peregrina-
ção canadense; o Cânion Santa Ana 
parque natural com lindas trilhas e 
pontes suspensas e a cachoeira de 
Montmorency, onde suas cachoeiras 
despencam de uma altura de 83 
metros. 
- Cruzeiro Fotográfico de Baleias: 
Excursão o dia inteiro. Saída para a 
região de Charlevoix, classificada 
pela UNESCO como Reserva Mundial 
da Biosfera. Cruzeiro de 3 horas em 
que, além de contemplar a beleza 
natural desta área, você pode ter a 
oportunidade de ver e fotografar 
algumas das baleias de diferentes 
espécies que chegam a estas águas 
no verão. Regresso a Quebec à noite. 
Alojamento.  

Dia 4º Quebec/Tremblant 
• Terça-feira • Café da manhã • 375 km. 
Saída para Monte Tremblant, onde 
teremos a oportunidade de curtir a 
natureza passeando por suas trilhas 
ou pela sua pequena cidade, ou, 
opcionalmente, realizar uma série de 
atividades como passeios de bicicleta, 
canoagem, caiaque e o teleférico até 
o topo da montanha. Alojamento.   

Dia 5º Tremblant/Ottawa  
• Quarta-feira • Café da manhã • 164 km.  
Saída para Ottawa, capital do Cana-
dá. Visita panorâmica da cidade de 
Ottawa e seu Parlamento (exte-
rior), Residência do Primeiro Ministro e 
do Governador Geral, a área de edifí-
cios do Governo, e no final do passeio 
poderão visitar o mercado Byward. 
Tempo livre à noite. Alojamento.   

Dia 6º Ottawa/Mil Ilhas/Niágara 
• Quinta-feira • Café da manhã • 577 km. 

Saída para a bela região das Mil 
Ilhas, onde faremos um passeio de 
barco no rio São Lorenzo, atraves-
sando uma das áreas mais espetacu-
lares deste rio e contornando algu-
mas das 1.800 ilhas que emergem de 
suas águas. Continuação até as espe-
taculares Cataratas do Niágara, 
localizadas na fronteira entre os Esta-
dos Unidos e o Canadá. À noite, tere-
mos a oportunidade de contemplar 
as cataratas iluminadas durante seu 
tempo livre. Alojamento.  

Dia 7º Niágara/Toronto 
• Sexta-feira • Café da manhã • 132 km. 

Visita de Niágara e da parte cana-
dense das Cataratas. Passeio no 
barco “Horn Blower” que o levará 
ao coração da cachoeira Ferradura. 
Saída para Toronto, capital econômi-
ca do país. No caminho, faremos 
uma parada na bela cidade vitoriana 
de Niágara On The Lake. Chegada a 
Toronto e visita panorâmica da 
cidade onde visitaremos a Antiga e 
Nova Prefeitura, o Parlamento de 
Ontário, o bairro chinês, a Universi-
dade, a CN Tower (opcionalmente 
poderão subir ao seu mirante). 
Tempo livre. Alojamento. 

Dia 8º Toronto 
• Sábado • Café da manhã. 

Na hora conveniente, traslado ao 
aeroporto. Fim de nossos serviços. 

Dia 1º Montreal 
• Sábado  
Chegada a Montreal. Traslado ao 
hotel. Tempo livre para explorar a 
cidade. Alojamento.  

Dia 2º Montreal/Quebec  
• Domingo • Café da manhã.  
Visita panorâmica da cidade de 
Montreal, capital cultural do Canadá 
e uma das maiores cidades de língua 
francesa do mundo. Tour da Velha 
Montreal, a Basílica de Notre Dame 
(entrada não incluída), o metrô de 
Montreal, o Bulevar de St. Laurent, a 
Rua Saint Denis e o Monte Real, ao 
qual a cidade deve seu nome. Em 
seguida, saída para Quebec, cidade 
francesa e declarada patrimônio 
mundial pela UNESCO. Visita pano-
râmica da cidade: a Praça das Armas, 
a Praça Real, o bairro Petit Cham-
plain, o Parlamento de Québec, o 
Terraço Dufferin, o Chateau Fronte-
nac, as ruas Saint Jean e Grande 
Allee e o Porto Antigo. Tempo livre. 
Alojamento. 

Dia 3º Quebec  (Visitas opcionais) 
• Segunda-feira • Café da manhã. 
Dia livre em Québec, sem transporte, 
para curtir sua charmosa cidade ou 
se preferir fazer neste dia, uma das 
duas atividades opcionais que propo-
mos: 
- Visita de meio dia a Costa de Beau-
pré, percorrendo a Basílica de Santa 

Cód. 20020HR

MONT TREMBLANT

CATARATAS DO NIÁGARA

Este Programa Inclui: 
- 7 noites de alojamento com café da manhã em hotéis de cate-
goria Turística Superior / Primeira  

- Tour regular em ônibus ou micro-ônibus, dependendo do 
número de participantes. 

- Visitas panorâmicas de Toronto, Niágara, Ottawa, Quebec e 
Montreal. Inclui o passeio de barco "Horn Blower" e o Cruzei-
ro pelas Mil Ilhas. 

- Traslado aeroporto / hotel / aeroporto 
- Guia acompanhante de língua espanhola durante o circuito. 
(Não incluído gorjetas para motorista e guia, valor estimado a 
pagar no destino por pessoa e dia em dólares canadenses (5 
CAD guia e 3 CAD motorista) (menos de 20 pessoas o circuito 
é feito em micro-ônibus com guia-motorista). 

- Seguro de viagem 

Não inclui: Taxas e outros.

CANADÁ

Q U É B E C

O N TA R I O

USAToronto

Quebec

●

Golfo
 d

e 

São Lo
re

nzo

Lago Ontario

MIL ILHAS

Lago Erie

Lago Hurón

L
a
g

o
 M

ic
h

ig
a
n

B
a
ía

 Ja
m

e
s

Niágara

Ottawa Montreal

PENÍNSULA DO LABRADOR

●

●
●

●

Tadoussac
●

Mont 
Tremblant

●

Canyon Santa Ana ▲

Océano 

Atlântico

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) - Cat. Primeira 
Montreal: Sheraton Centre - Québec: Delta Québec 

Tremblant: Holiday Inn Express / Suites Tremblant 
Ottawa: Albert at Bay - Niágara: Crowne Plaza 

Toronto: Chelsea

HOTÉIS 
TUR.SUP./ 
PRIMEIRA

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ e 5 VISITAS 
PANORÁMICAS + PASSEIO DE BARCO 

NIÁGARA/MIL ILHAS

SAÍDAS GARANTIDAS

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Os Srs. Clientes devem preparar pessoalmente a solicitação 

de ingresso no Canadá ”ETA” no seguinte link: 
www.canada.ca/eta.

PACOTE DE REFEIÇÕES E EXCURSÕES OPCIONAIS VER NA PÁGINA 133

E–7 Fabuloso Canadá 
(Costa Leste)

TORONTO

Datas de saída 2019 quarto triplo quadruplo quarto Crianças  
(SÁBADOS) duplo (2 camas) (2 camas) individual (*)

Junho 15; 
Julho 6, 13 e 20; 
Agosto 3, 10; 17 e 31;

1.435 1.290 1.200 2.095 790
 

Setembro 7

Preços por pessoa (em USD; regime alojamento com café; mínimo 2 pessoas)

Suplementos 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde... 32

(*) Crianças menores, de 2 a 12 anhos, compartilhando quarto com 2 adultos

8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 1.435 USD


