Toronto

Canada, Rota do Leste

A partir de 1.220$
+

7 Dias

6

Visitando: Toronto / Niágara / Mil Ilhas / Ottawa / Quebec / Montreal INTRODUÇÃO
A TORONTO: Segundas-Feiras e Domingos
(Julho, Agosto e Setembro)
2020
Mai:

Ago.: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31

4, 11, 18, 25

Jun.: 1, 8, 15, 21, 22, 28, 29

Set.:

6, 7, 13, 14, 21, 27, 28

Jul.:

Out.:

5, 12, 19, 26

5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27

Dia 1º Toronto
Chegada ao aeroporto de Toronto, recepção e
traslado ao hotel. Restante do dia livre. Recomendamos visitar o distrito de entretenimento,
entre as ruas King e Queen, que neste momento
é o ponto de vida noturna mais dinâmico de
Toronto e o luxuoso bairro de Yorkville onde as
boutiques de luxo estão localizadas, ou o Porto
de Toronto que adquire vida particular pela
tarde. Acomodação no hotel.
Dia 2º Toronto / Niágara
Café da manhã e visita panorâmica da cidade
de Toronto. A continuação saída com destino
a Niagara-on-the-Lake onde visitaremos uma
das cidades mais bonitas de Ontário. Continuaremos ao longo de uma estrada panorâmica as
margens das Cataratas do Niágara. Se o clima
permitir realizaremos um passeio de barco
“Hornblower”, que vai até o centro da ferradura
formado pelas cataratas. Acomodação no hotel.
Dia 3º Niágara / 1000 Ilhas / Ottawa
Café da manhã. Saída para Ottawa. No caminho

1

Os destaques do leste do Canada: a moderna cidade de
Toronto, um passeio de barco evocativo da região das
“Mil Ilhas”, a surpreendente Ottawa, as espetaculares
Cataratas do Niágara, o charme da tradicional Quebec,
uma esquina da Europa na América do Norte, para acabar em Montreal de língua francesa.

Saidas 2020

Canada

Quebec 2
Ottawa 1

1

pararemos na região das 1000 Ilhas. Navegando
para admirar a paisagem e as mansões que
pontilham a nascente do rio São Lourenço. Continuação para Ottawa, a capital do país. Acomodação no hotel.
Dia 4º Ottawa / Chez Dany / Quebec
Café da manhã. Visita da cidade, a Catedral, a
residência do Primeiro Ministro, o Canal Rideau
ladeado por belas mansões e jardins. Nos meses
de julho e agosto poderão assistir a mudança de
guarda na colina do parlamento, o resto do ano
visita pé do mesmo. Mais tarde, viajaremos para
Quebec cruzando o rio Ottawa e entrando nas
montanhas Laurentian. Visita de uma plantação
de maples onde seu mel é produzido de maneira
tradicional. Almoço (Almoço incluído no Pacote
Plus P+) e continuação para o Quebec. Visita da
cidade. Acomodação no hotel.

observação de baleias de 10 horas de duração,
ou uma excursão opcional à costa de Beaupre
com duração de 4 horas. Acomodação no hotel
Dia 6º Quebec / Montreal
Café da manhã e saída com destino a Montreal,
a segunda maior cidade do Canada. Descobriremos os lugares mais importantes do centro da
cidade antes subir ao Mont Royal para apreciar
a vista da cidade. Observaremos o Oratório de
Saint Joseph, a Basílica de Notre Dame, a Praça
de Armas, a Praça Cartier, o Porto Velho, o prédio da prefeitura o bairro francês e o parque
olímpico construído para as olimpíadas de verão
de 1976. Acomodação no hotel
Dia 7º Montreal
Café da manhã. Tempo livre até a saída para o
aeroporto. Fim dos nossos serviços.

Montreal 1

Toronto 1

SI

C. Niágara

O Tour inclui

• Traslados, visitas e excursões em serviço
regular segundo itinerário, com guias locais
idioma espanhol.
• Transporte em ônibus, mini ônibus ou van
com ar-condicionado dependendo do número
de passageiros.
• 6 noites nos hotéis mencionados ou similares
em Regime com café da manhã e 1 almoço.
• Guia acompanhante bilingue de idioma espanhol e portugues durante o percurso
• Seguro de assistência Mapaplus
NO

O Tour não inclui

• Gastos pessoais como bebidas, gorjetas,
seguros, lavanderia, assim como chamadas
telefônicas.
• Permissão de entrada ao Canada.
• Excursões e refeições não indicadas no itinerário.
Notas Importantes

Dia 5º Quebec
Café da manhã e dia livre. Hoje podemos participar de uma excursão opcional com Almoço(Visita e almoço incluído no Pacote Plus P+) de

• Mínimo 2 pessoas
• Os preços não são válidos para passageiros residentes ou com nacionalidade canadense.
• As gorjetas no Canadá são de caráter obrigatório, sendo 4$CAD para o motorista e 5$CAD
para o guia (aproximadamente) por pessoa
ao dia.
Suplementos
$
(sujeto a modificaciones)

Suplemento saída 1 de Junho (Grand Prix F1): 170$ em
Duplo, 360$ em Individual, 130$ em Triplo e 105$ em
quadruplo Por pessoa
OPCIONALES
Safari fotográfico de BALEIAS : 190$ Por pessoa
Noite extra Toronto: 165$ Por pessoa
Noite extra Montreal: 150$ Por pessoa

Pacote Plus
260 $ INCLUI 2 REFEIÇOES E 1 EXTRA

• REFEIÇOES
• 2 almoços

• EXTRAS
Costa de Beaupré
Hotéis previstos ou Similares
Cidade

Preço por pessoa em $ USA em Apartamento Duplo

$

Temporada
Iti. MM847
Maio,1,8,15 Junho, 29 Agosto, Setembro e Outubro
22 Junho, Julho e Agosto (menos dia 29)

Duplo

Triplo

Sup Indiv

1.445

1.285

1.220

690

1.515

1.340

1.255

700

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

Hotéis

Toronto

Chelsea Hotel 4*

Niágara

Ramada Niagara Falls 3*

Ottawa

Embassy Hotel and Suites 3*

Quebec

Le Lindbergh / Le Quartier 3*

Montreal

Le Gouverneurs/Du Faubourg 3* Sup.

América
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