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

A partir de 1.495$

Visitando: Montreal, Quebec, Tadoussac, Ottawa, Mil Ilhas, Toronto, Niágara  
8 Dias
Canada Clássico

Dia 1º (Dom): Montreal
Chegada em Montreal Bem-vindo ao Canada! 
Traslado ao hotel. Acomodação no hotel

Dia 2º (Seg): Montreal
Café da manhã. Hoje realizaremos uma visita 
guiada a Montreal, a segunda maior cidade fran-
cófona do mundo. Montreal é uma cidade de con-
trastes com seu histórico Porto Velho e os novos 
espaços urbano no centro da cidade formado por 
edifícios modernos e uma rede subterrânea para 
pedestres com cafés, restaurantes, cinemas e lojas. 
Durante o nosso passeio por Montreal, descobri-
remos a maioria dos lugares mais importantes do 
centro da cidade antes de subir ao Mont Royal 
para apreciar a vista da cidade, o Oratório de Saint 
Joseph, a Basílica de Notre Dame e o Parque Olím-
pico construído para os Jogos Olímpicos de Verão 
de 1976. Acomodação no hotel

Dia 3º (Ter): Montreal / Quebec
Café da manhã. Hoje visitaremos a tradicional 

reserva indígena dos Huron, a restauração mais 
autêntica de uma vila indígena em Quebec. 
Esta visita oferece aos visitantes uma oportu-
nidade única de conhecer a história, cultura e 
o estilo de vida dos índios Hurões. Terminada 
a nossa visita continuaremos para a cidade de 
Quebec. Chegada e passeio panorâmico pela 
cidade. Aproveitaremos a visita guiada da ci-
dade mais antiga do Canada para admirar a im-
pressionante fortifi cação e a cidadela em forma 
de estrela. Depois realizaremos uma breve 
parada no Parlamento diante do Porto Velho, 
a Praça Real e o bairro de Petit-Champlain. Aco-
modação no hotel

Dia 4º (Qua): Québec / Tadoussac – Ob-
servação de Baleias / Québec
Café da manhã. Hoje de manhã sairemos com 
destino a Tadoussac ao longo da rota Charlevoix, 
nas margens do rio São Lorenzo. Parada na bo-
nita vila de Baie Saint-Paul, um paraíso para artis-
tas. A seguir embarcaremos em um cruzeiro de 3 

horas de duração, onde teremos a oportunidade 
de observar as baleias e belugas que habitam 
as águas do São Lorenzo. Retorno para Quebec. 
Acomodação no hotel

Dia 5º (Qui): Québec-Ottawa-Kingston
Café da manhã. Saída com destino a Ottawa. 
Chegada e visita panorâmica pela capital na-
cional. Veremos o Canal Rideau, os prédios do 
governo na colina do Parlamento, o ponto tu-
rístico mais importante de Ottawa, visitaremos 
também a Torre da Paz com mais de 90 metros 
de altura. Vamos ver também o Byward Market, 
a prefeitura, a troca da guarda, herança inglesa 
no Canada (apenas os meses de julho e agosto). 
Continuaremos com destino a Kingston. Acomo-
dação no hotel

Dia 6º (Sex): Kingston / Mil Ilhas / To-
ronto 
Café da manhã, hoje desfrutaremos de um 
cruzeiro para apreciar as muitas ilhas espal-
hadas do São Lorenzo. À tarde, sairemos com 
destino a Toronto, onde chegaremos à metade 
da tarde. À tarde, visita panorâmica da cidade. 
Veremos o Dominion Center, a prefeitura, Uni-
versidade de Toronto, Ontario Place, distrito 
comercial Yorkville com suas lojas elegantes, 
Chinatown e a torre CN, a estrutura mais alta 
no hemisfério ocidental com seus 553 metros 
e que é visitado por mais de 2 milhões de pes-
soas todos os anos. Resto da tarde livre. Aco-
modação no hotel

Dia 7º (Sab): Toronto / Niagara
Café da manhã.  Hoje as Cataratas do Niágara 
estão nos esperando! Um dos mais belos es-
petáculos naturais do mundo. Vamos fazer um 
passeio de barco a bordo Hornblower. Acomo-
dação no hotel

Dia 8º (Dom): Niagara / Toronto 
Café da manhã.  Manhã, livre. No horário defi -
nido, traslado ao aeroporto.

• Traslados, visitas e excursões em serviço regu-
lar segundo itinerário.

• 7 noites nos hotéis mencionados ou similares.
• Regime de acomodação, café da manhã
• Guia acompanhante bilíngue de língua espan-

hola / italiana durante todo o percorrido
• Seguro de assistência Mapaplus

O Tour incluiSI

• Qualquer serviço expressamente como não 
indicado.

• Gorjetas para o motorista e o guia. 
• Visto 

O Tour não incluiNO

Cidade Hotéis

Montreal Les Suites Labelle 3*

Québec Royal William  3*

Kingston The Ambassador Conference Resort 3* 

Toronto Toronto Don Valley Hotel 3*

Niágara Falls Americana Conference Resort 3*

Hotéis previstos ou Similares

Montreal

6 1

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM848

Duplo Triplo Quádruplo Sup Indiv

05 Mai – 05 Out 1.625 645 1.495 575

$

• Mínimo de 2 passageiros.
• A ordem das visitas pode variar no destino, 

mantendo o programa integro.
• As gorjetas no Canada são de caráter obriga-

tório sendo $ 4 CAD para o motorista e CAD $ 
5 para o guia (aproximadamente) por pessoa 
e dia

• Preços não válidos para passageiros residentes 
ou com nacionalidade canadense.

Notas Importantes

Canada

Junho 15

Julho 6, 20

Agosto 3, 10, 31

Setembro 7

Outubro 5

2020

Saidas 2020
A MONTREAL: DOMINGOS 

Suplementos
(sujeito a modificações)$

OPCIONAIS

Complemento de meia pensão por pessoa 250$ 

Quebec 2

Toronto 1

C. Niágara1

Ottawa 1 Montreal 2

Kingston1

INTRODUÇÃO

Um passeio pelo Canada tradicional: A Montreal moderna, com a antiga 
Quebec, as baleias em Tadoussac, a magnífi ca Toronto e o espetáculo das 
Cataratas do Niágara!
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