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Incluindo 14 CAFÉS DA MANHÃ e 7 VISITAS 
PANORÁMICAS + PASSEIO DE BARCO NIÁGARA/ 

MIL ILHAS + PN BANFF, YOHO e JASPER + SNOWCOACH

Este Programa Inclui: 
- Tour regular em espanhol, em ônibus o micro-ônibus depen-
dendo do número de participantes.  
- 14 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares), 
- 14 cafés da manhã básicos (uma mescla de continentais e 
americanos). 
- Guia acompanhante de língua espanhola  durante toda a 
estadia no Canadá. (Não incluídas gorjetas a chofer e guia; 
valor estimado a pagar em destino por pessoa e dia em dóla-
res canadenses: 5 CAD guia e 3 CAD chofer). 
- As visitas indicadas no itinerário. 
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
- Seguro de viagem. 

Não inclui: Taxas e outros.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) - Cat. Primeira/Turista Sup. 
Toronto: Chelsea - Niágara: Crowne Plaza 

Ottawa: Best Western Plus - Québec: Le Concorde 
Montreal: Le Nouvel Hotel - Calgary: International Hotel 
Banff: Caribou Lodge - Jasper: Best Western Jasper Inn 

Kamloops: Best Western Plus 
Vancouver: Delta Vancouver / Holiday Inn Vancouver

do passeio poderão visitar o mercado 
Byward. Tempo livre à noite.  Aloja-
mento no hotel.    

Dia 4º Ottawa/Quebec  
• Quarta-feira • Café da manhã • 440 km. 
Saída para a cidade de Québec, a 
cidade mais antiga do Canadá e 
declarada Patrimônio cultural da 
Humanidade pela UNESCO. Na che-
gada, realizaremos uma 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 St Jean e Grande Allee e 
o Velho Porto. Tempo livre à noite. 
Alojamento no hotel. 

Dia 5º Quebec (visitas opcionais) 
• Quinta-feira • Café da manhã. 
Dia livre em Québec, sem transporte, 
para desfrutar desta encantadora 
cidade ou se preferir realizar neste 
dia, alguma das duas atividades 
opcionais que propomos: 
- Visita de meio dia a Costa de Beau-
pré, visitando a Basílica de Santa 
Ana,, importante lugar de peregrina-
ção canadense; o Canyon de Santa 
Ana  parque natural com belas trilhas 
e pontes suspensas e a catarata de 
Montmorency, onde suas cachoeiras 
se precipitam 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 da Bios-
fera Mundial. Cruzeiro de 3 horas de 
duração no qual além de contemplar 
a beleza natural deste lugar podem 
ter a oportunidade de ver e fotogra-
far algumas das baleias de diferentes 
espécies que no verão se reúnem 
nestas águas. Alojamento no hotel.   

Dia 6º Quebec/Montreal  
• Sexta-feira •* Café da manhã • 252 km. 
Saída para a cidade de Montreal, a 
capital cultural do Canadá e uma das 
maiores cidades de língua francesa 
do mundo.  Na chegada, realizare-
mos uma visita panorâmica da cida-
de: visitaremos a antiga Montreal, a 
Basílica de Notre Dame (entrada não 
incluída), Montreal subterrâneo, as 
ruas St. Laurent e St. Denis, e o 
Monte Real a partir do qual a cidade 
deve seu nome. Possibilidade de visi-
tar, opcionalmente, o Biodome e o 
Estádio Olímpico. Alojamento no 
hotel. 

Dia 7º Montreal  
• Sábado • Café da manhã. 
Dia livre para percorrer a cidade de 
Montreal a seu bel-prazer. Alojamen-
to no hotel. (De Maio a Outubro, 

possibilidade de realizar uma excur-
são opcional ao Monte Tremblant, 
onde terá a oportunidade de desfru-
tar da natureza passeando por suas 
trilhas ou pelo seu povoado).  Aloja-
mento no hotel. 

Dia 8º Montreal /Calgary  
• Domingo • Café da manhã ou Box Lanche. 
Traslado ao aeroporto para sair em 
voo com destino a Calgary. Chegada 
e traslado ao hotel. Alojamento.  

Dia 9º Calgary/P N Banff/Banff  
• Segunda-feira • Café da manhã • 129 km. 
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, pode-
rão pegar um teleférico (gôndola) até 
o topo da Montanha Sulfurosa, de 
onde se contempla uma fantástica 
vista panorâmica da área. Alojamen-
to no hotel.  

Dia 10º Banff/Canon 
Johnston/Lago Louise/Lago 
Moraine/Lago Esmeralda/Banff  
• Terça-feira • Café da manhã. 
Começaremos o dia tomando a rota 
de Bow Valley até chegar ao Can-
yon Johnston, de onde poderão rea-
lizar uma pequena caminhada antes 
de chegar ao lugar mais famoso do 
parque de Banff, o impressionante 
Lago Louise com suas águas turque-
sa e a magnífica vista do glaciar Vic-
toria ao fundo, considerado entre os 
lugares mais espetaculares do 
mundo.  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 no hotel. 

Dia 11º Banff/Icefields/ Jasper  
• Quarta-feira • Café da manhã • 288 km. 
Seguiremos o nosso caminho em 
direção a Jasper, desfrutando de uma 
vista espetacular sobre as geleiras e 
circos 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-

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

Dia 2º Toronto/Niágara 
• Segunda-feira • Café da manhã • 132 km. 
Visita panorâmica da cidade de 
Toronto, percorreremos a Antiga e a 
Nova prefeitura, o Parlamento de 
Ontário, o Bairro Chinês, a Universi-
dade, a torre CN (opcionalmente 
poderão subir ao mirante). Na conti-
nuação saída para as espetaculares 
Cataratas do Niágara, situadas na 
fronteira entre os Estados Unidos e 
Canadá onde visitaremos a parte 
canadense.  Passeio no barco Horn 
Blower que os conduzirá até o cora-
ção da catarata da Ferradura (dispo-
nível a partir de 15 de Maio, fora des-
tas datas será substituído pelos 
túneis cênicos) Tempo livre durante o 
qual poderão, opcionalmente, reali-
zar um espetacular voo de helicópte-
ro sobre as cataratas e ver as catara-
tas iluminadas à noite. Alojamento 
no hotel.  

Dia 3º Niágara/Mil Ilhas/Ottawa  
• Terça-feira • Café da manhã • 577 km. 
Saída pela manhã para a bela região 
das Mil Ilhas, onde realizaremos um 
passeio de barco pelo rio São 
Lorenzo visitando uma das áreas 
mais espetaculares deste rio contor-
nando algumas das 1.800 ilhas que 
emergem de suas águas. Continua-
ção 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. Ao final 

SAÍDAS 

GARANTIDAS

PARLAMENTO - OTTAWA

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.

15 dias 
(14 noites de hotel) 

desde 3.185 USD

LAGO PEYTO
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LAGO ESMERALDA

BASÍLICA DE NOTRE DAME - MONTREALtinuando a nossa rota, entraremos 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 Malignedel Canon 
Maligne, considerado entre os mais 
belos das Rochosas. Continuação à 
cidade de Jasper. Chegada e aloja-
mento no hotel.  

Dia 12º Jasper/Monte Robson/ 
Kamloops  
• Quinta-feira • 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. Alojamen-
to. 

Dia 13º Kamloops/Vancouver  
• Sexta-feira • Café da manhã • 352 km. 

Saída por uma área de cultivos e 
fazendas, apesar da baixa pluviosida-
de. Entraremos na área de Cariboo, 
famoso pelas primeiras colônias de 
garimpeiros. Encontraremos com o 
Rio Fraser, o qual poderá ser obser-
vado até Hope. Continuaremos 
nosso caminho através de amplos 
vales até chegar a cosmopolita cida-

de de Vancouver, situada ao nível do 
mar. Na chegada, realizaremos um 
tour panorâmico da cidade mais 
importante do oeste canadense 
caracterizada pelo contraste entre o 
mar, montanhas e sua moderna 
arquitetura. Visitaremos o Parque 
Stanley, o Bairro Chinês, o Bairro his-
tórico de Gastown, e o centro finan-
ceiro e comercial. Alojamento no 
hotel. 

Dia 14º Vancouver  
• Sábado • Café da manhã. 

Dia livre em Vancouver, sem trans-
porte para explorar a cidade de Van-
couver ao seu lazer. Alojamento no 
hotel. Possibilidade de realizar uma 
excursão opcional a Victoria: Saída 
para o Terminal de Tsawwasen, para 
pegar o ferry no qual cruzarão o 
Estreito de Geórgia, para chegar a 
Ilha de Vancouver. Ao desembarcar 
do ferry, visita dos famosos Jardins 
Butchart considerados os mais belos 
do país. Continuação para a cidade 
de Victoria. Visita panorâmica da 
cidade: o porto desportivo, a área do 
mercado, a área Bastion, o Parlamen-
to, o Museu Real, o famoso Hotel 
Empress. Regresso a Vancouver em 
ferry.  

Dia 15º Vancouver  
• Domingo • Café da manhã. 

Na hora apropriada, traslado ao aero-
porto.  
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Datas de saída 2019 quarto triplo quadruplo quarto Crianças  
(DOMINGOS) duplo (2 camas) (2 camas) individual (*)

Maio 12, 19 e 26 3.185 2.825 2.640 4.690 1.755 

Junho 9 e 23; 
Julho 14 e 21; 
Agosto 4, 11 e 25;

3.250 2.890 2.705 4.800 1.785
 

Setembro 1, 8 e 22 

Junho 30 3.355 2.955 2.755 4.995 1.785 

Agosto 18; 
Setembro 15

3.360 2.960 2.760 5.015 1.785

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
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