P. N de Jasper

Paisagens das Rochosas

A partir de 2.080$
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8 Dias

Visitando: Calgary, Banff, Jasper, Kamloops, Vancouver

Saidas 2020

INTRODUÇÃO

A CALGARY: SEXTAS-FEIRAS

Uma emocionante viagem pelo mais espetacular do oeste do Canada,
começando pela cidade dos cowboys, Calgary. Continuando através dos
famosos lagos alpinos, florestas, geleiras e altos picos das Montanhas Rochosas. Desfrute do charme de Vancouver, passeie pelos seus bairros e, em
frente à baía, tenha a possibilidade de fazer um passeio de barco até Victoria, a capital da Columbia Britânica, com seus jardins e prédios vitorianos.

2020
Maio

3, 10, 17, 24, 31

Agosto

2, 9, 16, 23, 30

Junho

7, 14, 21, 28

Setembro

6, 13, 20, 27

Julho

5, 12, 19, 26

Outubro

4

6

1

Canada

1 Jasper
2 Banff

Dia 1º (Sex): Calgary
Chegada em Calgary, traslado ao hotel. Restante
do dia livre. Acomodação no hotel.
Dia 2º (Sab): Calgary / Banff
Café da manhã. Visita a Calgary, esta cidade é
famosa por ser a capital do mundo “Cowboy”.
Possui boutiques tipo cowboy autênticas e o
Heritage Park que conta a história da província. Saída com destino ao Parque Nacional de
Banff. Durante a nossa viagem observaremos
o lago Minnewanka, a cascata Bow, e a Montanha Túnel, também no caminho podemos ver
os típicos animais selvagens da região como
alces, ursos pretos e grizzly. Acomodação no
hotel.
Dia 3º (Dom): Banff / Lago Louise / Banff
Café da manhã. Hoje nos aguarda uma excursão
magnífica visitando os lagos mais famosos do
Canada. Vamos começar com o belo lago Moraine (de junho a setembro) emoldurado com o
vale dos dez picos dentro do parque nacional de
Banff. A continuação conheceremos Lake Louise,

desde onde observaremos o Glacial Victoria considerada um dos locais mais cênicos do mundo.
Antes de pegar a estrada de volta veremos o
lago Esmeralda. Acomodação no hotel.

das majestosas vistas do Lago Moose e do pico
mais alto de das montanhas rochosas, o monte
Robson. Chegada e acomodação em um típico
rancho canadense. Acomodação

Dia 4º (Seg): Banff / Campos de Gelo
/ Jasper
Café da manhã. Saída até a montanha Castelo.
Continuaremos pela estrada das geleiras onde
admiraremos o glacial Pata de Corvo e os lagos
Bow e Peyto (durante os meses de verão). Chegada ao Jasper National Park, aqui conheceremos o glacial Athabasca localizado nos campos
de gelo da Columbia e onde realizaremos um
passeio no Ice Explorer. Continuação da nossa
viagem até a cidade de Jasper. Acomodação no
hotel.

Dia 6º (Qua): Kamloops / Vancouver
Café da manhã. Saída com destino a Vancouver.
Durante a nossa viagem atravessaremos o famoso rio Frazer. Acomodação no hotel.

Dia 5º (Ter): Jasper / Lago Maligne /
Kamloops
Meia pensão. Saída para o Lago Maligne, o
mais bonito dos lagos do Canada. Durante o
Tour faremos um cruzeiro para Spirit Island.
Continuação para Kamloops. Desfrutaremos

1 Kamloops

Calgary 1

2 Vancouver

SI

O Tour inclui

Dia 7º (Qui): Vancouver
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade.
Visitaremos os bairros de Yaletown, Chinatown,
Gastown, Canada Place e Stanley Park. Breve
parada para fotografar os autênticos totens indígenas. Na saída do parque, conheceremos a
praia de English Bay. Finalizaremos o nosso passeio na Ilha Granville com seu artesanato local e
a atmosfera marinha de Porto esportivo. Resto
da tarde livre. Acomodação no hotel.

• Traslados, visitas e excursões em serviço regular segundo itinerário.
• 5 Café da manhã e 1 jantar no Rancho
Soulth Thompson.
• Transporte em veículos com ar condicionado
• Guia acompanhante de idioma espanhol durante o percurso
• Passeio no Ice Explorer ( Campos de gelo)
• Visitas incluídas descritas no itinerário
• Seguro de assistência Mapaplus

Dia 8º (Sex): Vancouver
Café da manhã. No horário definido, traslado para
o aeroporto.

• Gastos pessoais como bebidas, gorjetas,
seguros, lavanderia, assim como chamadas
telefônicas.
• Excursões e refeições não indicadas no itinerário.
• As gorjetas no Canada são de caráter obrigatório, sendo 4$CAD para o motorista e
5$CAD para o guia (aproximadamente) por
pessoa e dia.

NO

O Tour não inclui

Notas Importantes
• Mínimo 2 passageiros.
• A ordem das visitas poderá ser alterada no destino, mantendo-se íntegro o programa.
• A gorjeta é obrigatória no Canadá.
• Os preços não são válidos para passageiros residentes ou com nacionalidade canadense.
Suplementos
$
(sujeto a modificaciones)

OPCIONAIS
Suplemento media pensión 250$ Por persona

Hotéis previstos ou Similares
Cidade

Preço por pessoa em $ USA em Apartamento Duplo

$

Temporada
Iti. MM849
3, 10 Mai
Resto da Temporada

Sheraton Suites Calgary Eau Claire 4*

Banff

Banff Aspen Lodge 3* Superior

Duplo

Triplo

Quadruplo

Sup Indiv

Jasper

Tonquin Inn 3*

2.475
2.645

2.210
2.325

2.080
2.160

880
1.215

Kamloops

South Thompson Inn Rancho

Vancouver

The Sutton Place Hotel 4* Sup

*Viaje sujeto a cláusulas especiales de cancelación. Consulte Condiciones Generales.
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Hotéis

Calgary

América
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