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Datas de saída 2019 quarto triplo quadruplo quarto Crianças  
(SEGUNDA-FEIRA) duplo (2 camas) (2 camas) individual (*)

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 1.165 USD

Cód. 20418IR
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HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) - Cat. Primeira 

Toronto: Chelsea - Ottawa: Best Western Victoria Park 
Québec: Ambassadeur / *Palace Royal (*céntrico ver suplemento) 

Montreal: Le Faoubourg

Este Programa Inclui: 
- 7 noites de alojamento em hotéis previstos ou similares. 
- 7 cafés da manhã básicos (uma mescla de continentais e ame-
ricanos).  
- Tour regular em espanhol, em ônibus ou micro-ônibus depen-
dendo do número de participantes. 
- Guia acompanhante de língua espanhola durante toda a esta-
dia no Canadá. (No incluídas gorjetas a motoristas e guias, 
valor estimado a pagar no destino por pessoa e dia em dólares 
canadenses: 5 CAD guia e 3 CAD motorista). Com menos de 
20 pessoas o circuito se realiza com chofer-guia.  
- Visitas panorâmicas de Toronto, Niágara, Ottawa, Québec e 
Montreal. Inclui passeio no barco “Horn Blower” e o Cruzeiro 
pelas Mil Ilhas. 
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.  
- Seguro de viagem.  

Não inclui: Taxas e outros.

HOTÉIS 
TUR.SUP./ 
PRIMEIRA

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

NIÁGARA/MIL ILHAS

SAÍDAS 

GARANTIDAS

- Visita de meio dia a Costa de Beau-

pré, percorrendo a Basílica de Santa 

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. Alojamento no hotel. 

Dia 6º Québec/Montreal  
• Sábado • Café da manhã • 252 km.  

Saída para a cidade de Montreal, 
capital cultural do Canadá e uma das 

maiores cidades de língua francesa 

do mundo. Após a chegada, faremos 

um tour panorâmico pela cidade: 
percorrendo a parte antiga de Mon-

treal, a Basílica de Notre Dame 

(entrada não incluída), o metrô de 

Montreal, as ruas St. Laurent e St. 

Denis e o Monte Real para o qual a 

cidade deve o seu nome. Possibilida-

de de visitar, opcionalmente, o Bio-

dome e o Estádio Olímpico. Aloja-

mento.  

Dia 7º Montreal  
• Domingo • Café da manhã. 

Dia livre para explorar a cidade de 

Montreal ao seu prazer. Alojamento 

no hotel. (Possibilidade de uma 

excursão opcional para Monte Trem-

blant, onde terá a oportunidade de 

desfrutar da natureza passeando por 

suas trilhas ou pelo seu pequeno 

povoado). 

Dia 8º Montreal  
• Segunda-feira • Café da manhã. 

Na hora conveniente, traslado ao 

aeroporto.

Dia 1º Toronto  
• Segunda-feira 
Chegada a Toronto. Traslado ao 
hotel. Tempo livre para explorar a 
cidade. Alojamento.  

Dia 2º Toronto/Niágara/Toronto  
• Terça-feira • Café da manhã • 264 km.  
Visita panorâmica da cidade de 
Toronto, percorreremos a antiga e 
nova prefeitura, o Parlamento de 
Ontário, o Bairro Chinês, a Universi-
dade, a Torre CN (opcionalmente 
poderão subir até o mirante). Em 
seguida, saída para as espetaculares 
Cataratas do Niágara, localizadas na 
fronteira entre os Estados Unidos e o 
Canadá e onde visitaremos o lado 
canadense. Passeio no barco "Horn 
Blower" que nos levará ao coração 
da cachoeira Ferradura (disponível a 
partir de 15 de maio, nas saídas ante-
riores será substituído pelos túneis 
cênicos). Tempo livre durante o qual 
poderá, opcionalmente, fazer um 
espetacular voo de helicóptero sobre 
as cataratas. Regresso a Toronto. Alo-
jamento no hotel.  

Dia 3º Toronto/Mil Ilhas/Ottawa  
• Quarta-feira • Café da manhã • 445 km.  
Saída de manhã para a bela região 
das Mil Ilhas, onde faremos um pas-
seio de barco pelo rio São Lorenzo, 
atravessando uma das áreas mais 
espetaculares deste rio e contornan-

do uma das 1.800 ilhas que emer-
gem de suas águas (disponível a par-
tir de 15 de maio, nas saídas anterio-
res, será substituído pelo Museu de 
História de Ottawa). Continuação 
para a cidade de Ottawa, capital 
federal do Canadá. Visita panorâmi-
ca da cidade de Ottawa: o Parla-
mento, as residências do primeiro-
ministro e do governador-geral e 
outros edifícios do governo. No final 
do passeio, poderão visitar o merca-
do Byward. Tempo livre à noite. Alo-
jamento. 

Dia 4º Ottawa/Québec  
• Quinta-feira • Café da manhã 440 km.  
Partida para Québec, a cidade mais 
antiga do Canadá e declarada Patri-
mônio da Humanidade pela UNES-
CO. Na chegada, faremos um tour 
panorâmico pela cidade: a Praça de 
Armas, a Praça Real, o bairro Petit 
Champlain, o Parlamento de Quebec, 
o Terraço Dufferin, as ruas Chateau 
Frontenac, St. Jean e Grande Allee e 
o Velho Porto. Tempo livre à noite. 
Alojamento.  

Dia 5º Québec (visitas opcionais)  
• Sexta-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: 

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.

CHATEAU FRONTENAC - QUÉBEC

OTTAWA

Maio 13, 20 e 27; 
Junho 10 e 17; 
Julho 1, 8, 15 e 22; 1.165 1.055 1.000 1.680 690 
Agosto 5, 12 e 19; 
Setembro 2, 9, 16 e 23  

Suplemento para hotel no centro de Québec (2n) Palace Royal (ou similar) 

Por pessoa 170 150 140 290 –––


