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10 dias 
(9 noites de hotel) 

desde 2.465 USD

Cód. 20418RR

OE–9 Maravilhas do 
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HOTÉIS 
Tur.Sup./ 
PRIMEIRA

Incluindo 9 CAFÉS DA MANHÃ e 3 VISITAS PANORÁMICAS 
+ PN BANFF, YOHO e JASPER + SNOWCOACH 

+ WHISTLER + JARDINS BUTCHART

da a melhor estação alpina na Améri-
ca do Norte. Após a chegada, conhe-
ceremos esta pequena cidade acolhe-
dora aninhada entre as duas principais 
montanhas, Blakcomb e Whistler. 
Você poderá  pegar o teleférico para o 
topo. Alojamento no hotel. 

Dia 7º Whistler/Victoria 
• Segunda-feira * Café da manhã 
• (280 km + ferry) 
Nesta manhã sairemos em direção à 
bela Ilha de Vancouver. O percurso 
desde Whistler nos leva ao longo do 
famoso fiorde Howe Sound. Passa-
remos também através da cidade de 
Squamish, onde poderemos ver o 
monólito de granito mais alto do 
Canadá. Chegaremos ao Terminal de 
Horshoe Bay, para pegar o Ferry e 
atravessar o Estreito da Geórgia, até 
chegar à Ilha de Vancouver. No 
caminho, passaremos pelo Vale 
Cowichan, onde se encontra Che-
mainus, famosa por seus vários 
murais pintados em seus edifícios. 
Chegada em Victoria e passeio 
panorâmico da cidade: a marina, a 
área do mercado, a área do Bastião, 
o Parlamento, o Museu Real e o 
famoso Hotel Empress. Alojamento 
no hotel. 

Dia 8º Victoria/Vancouver 
• Terça-feira * Café da manhã • (110 km + ferry) 
Manhã livre para continuar curtindo 
a bela cidade de Victoria. Possibilida-
de de realizar, opcionalmente, um 
cruzeiro de observação da vida 
marinha. Visita do famoso Jardim 
Butchart, considerado o mais bonito 
do país. No final da tarde retorno 
para a cidade cosmopolita de Van-
couver, no ferry no qual cruzaremos 
novamente o Estreito da Geórgia 
Traslado ao hotel. Alojamento. 

Dia 9º Vancouver 
• Quarta-feira • Café da manhã. 
Pela manhã visita panorâmica da 
cidade mais importante do oeste 
canadense, caracterizada pelo con-
traste entre o mar, as montanhas e 
sua moderna arquitetura. Percorrere-
mos o Parque Stanley, o Bairro Chi-
nês, o bairro histórico de Gastown, e 
o centro financeiro e comercial. Tarde 
livre, sem transporte, para conhecer 
por sua conta outros lugares desta 
bela cidade. Alojamento no hotel 

Dia 10º Vancouver 
• Quinta-feira • Café da manhã. 
Na hora conveniente, traslado ao 
aeroporto.  

Dia 1º Calgary 
• Terça-feira. 
Chegada a Calgary e traslado ao 
hotel. Alojamento. 

Dia 2º Calgary/PN Banff/Banff 
• Quarta-feira • Café da manhã. 
Breve visita de orientação da cida-
de de Calgary, e começaremos nossa 
rota para ir descobrindo dia a dia 
todo o encanto das Montanhas 
Rochosas Canadenses e no caminho 
possivelmente possamos ver a típica 
vida selvagem desta região: alces, 
ursos pardos e cinza. Saída para o 
Parque Nacional de Banff. Chegada 
a Banff, situado em um magnifico 
cenário, rodeado pelas Montanhas 
Rochosas e formando um anel majes-
toso. Veremos o famoso hotel Banff 
Spring da Cadeia Fairmont, as Cas-
catas de Bow e a Montanha Tunnel. 
Tempo livre. Opcionalmente, poderão 
subir em um teleférico de gôndola até 
o topo da Montanha Sulfurosa, de 
onde se contempla uma fantástica 
vista panorâmica da área. Alojamento.  

Dia 3º Banff/Canon Johnston/ 
Lago Louise/Lago Moraine/ 
Lago Esmeralda/Banff 
• Quinta-feira • Café da manhã. 
Começaremos o dia tomando a rota 
de Bow Valley até chegar ao Canon 
Johnston, de onde poderão realizar 
uma pequena caminhada antes de 
chegar al impressionante Lago Loui-
se com suas águas turquesa e a mag-
nífica vista do glaciar Victoria ao 
fundo.  Continuaremos nosso pas-
seio panorâmico para o Lago Morai-
ne e o Vale dos Dez Picos para logo 
entrar no Parque Nacional de Yoho 
e visitar o Lago Esmeralda. Regresso 
a Banff e alojamento.

Dia 4º Banff/Icefields/Jasper 
• Sexta-feira * Café da manhã. 
Seguiremos o nosso caminho em 
direção a Jasper, desfrutando de uma 
vista espetacular sobre geleiras e cir-
cos glaciais de montanha que nos 
acompanharão durante todo o per-
curso. No caminho contemplaremos 
a geleira Pata do Corvo e a beleza 
dos lagos Bow e Peyto, com tons 
cativantes na cor de suas águas. Con-
tinuando a nossa rota, entramos no 
Parque Nacional de Jasper, uma das 
maiores acumulações de gelo e de 
neve ao sul do Polo Ártico, que for-
mam oito geleiras, uma das mais 
impressionantes é o Glacial Athabas-
ca, onde realizaremos um passeio 
em snowcoach para desfrutar de 
uma vista fantástica. Na continuação 
visita do Canon Maligne, considera-
do entre os mais bonitos das Rocho-
sas. Continuação a cidade de Jasper. 
Chegada e alojamento no hotel. 

Dia 5º Jasper/Monte Robson/ 
Kamloops 
• Sábado • Café da manhã • 443 km. 
Continuamos nosso caminho, aden-
trando-nos nos territórios da Colum-
bia Britânica. Passaremos aos pés do 
Monte Robson, a montanha mais 
alta das rochosas (3.954m), e segui-
remos em rota até chegar ao vale de 
Thompson e a cidade de Kamloops, 
onde passaremos a noite em nossa 
etapa para Vancouver. Tempo livre. 
Opcionalmente, poderão realizar um 
Safari de observação da fauna e da 
flora das Montanhas Monasheee. 
Alojamento no hotel. 

Dia 6º Kamloops/Whistler 
• Domingo • Café da manhã • 299 km. 
Saída para Whistler, sede das Olimpí-
adas de Inverno em 2010 e considera-

LAGO LOUISE

GLACIER ATHABASKA

Este Programa Inclui: 
- Tour regular em espanhol, na Costa Oeste de Canadá, em ôni-
bus o micro-ônibus dependendo do número de participantes e 
segundo se especifica no itinerário. 

- As visitas e excursões indicadas no itinerário. 
- 9 noites de alojamento em hotéis previstos (ou similares). 
- 9 cafés da manhã básicos Buffet. 
- Guia acompanhante de língua espanhola durante toda a 

estadia no Canadá. (Não incluído gorjetas para chofer e 
guia; importe estimado a pagar no destino por pessoa e dia 
em dólares canadenses: 5 CAD guia e 3 CAD chofer). Para 
menos de 20 pessoas o circuito se realiza com chofer-guia. 

- Ferry Vancouver/Victoria/Vancouver. 
- Traslados aeroporto-hotel-porto. 
- Seguro de viagem. 

Não inclui: Taxas e outros.

●
Whistler

Vancouver●

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.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) - Cat. Primeira/Turista Sup. 
Calgary: International Hotel - Banff: Caribou Lodge 

Jasper: Marmot Lodge - Kamloops: Double Tree by Hilton 
Whistler: Hilton Whistler - Victoria: Chateau Victoria 

Vancouver: Holiday Inn Downtown

PACOTE DE REFEIÇÕES E EXCURSÕES OPCIONAIS VER NA PÁGINA 133

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

Junho 18; 
Julho 16, 23 e 30; 
Agosto 6, 13, 20 e 27;

2.465 2.175 2.030 3.650 1.400
 

Setembro 3, 10, 17 e 24 

Julho 2 e 9 2.600 2.265 2.100 3.915 1.400

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

POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2019 - AMÉRICA LATINA


