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Dia 1º Montreal 
• Domingo. 
Chegada a Montreal. Traslado ao 
hotel. Tempo livre para explorar a 
cidade. Alojamento. 
Dia 2º Montreal 
• Segunda-feira • Café da Manhã. 
Visita panorâmica da cidade de 
Montreal, capital cultural do Cana-
dá, percorrendo a Antiga Montreal, o 
antigo Porto, as famosas ruas Saint 
Paul, Sainte Catherine e Saint Danis, 
passaremos em frente a Basílica de 
Notre Dame (entrada não incluida), a 
cidade subterrânea e o Monte Real, 
de onde a  cidade deve seu nome. 
Tempo livre pela tarde onde poderão 
percorrer por sua conta o Montreal 
subterrâneo ou realizar, opcional-
mente, uma excursão ao Mont Trem-
blant. Alojamento no hotel. 
Dia 3º Montreal/Quebec 
• Terça-feira • Café da Manhã.• 252 km. 
Tempo livre e na continuação saída 
para a bela cidade de Quebec, capi-
tal da província de mesmo nome, lis-
tado como Património da Humanida-
de e a única cidade murada da Amé-
rica do Norte. Na chegada, visita 
panorâmica da cidade, visitando a 

Velha Quebec, a Praça das Armas, a 
Praça Real, o Terraço Dufferin, o Cha-
teau Frontenac, etc. Tempo livre a 
noite e alojamento. 
Dia 4º Quebec 
• Quarta-feira • Café da Manhã. 
Dia livre na encantadora cidade de 
Quebec, para percorrer por sua conta 
seus belos lugares. Alojamento.  Pos-
sibilidade de realizar a excursão 
opcional de meio dia na Costa Beau-
pre, para visitar o Canon de Santa 
Ana, parque natural onde se pode 
caminhar pelas trilhas e pontes sus-
pensas que o atravessam; a Basílica 
de Santa Ana, importante local de 
peregrinação canadense e as catara-
tas de Montmorency, onde cachoei-
ras se precipitam de uma altura de 83 
metros. 
Dia 5º Quebec/ 
Cruzeiro fotográfico de baleias 
• Quinta-feira • Café da Manhã.• 416 km. 
Excursão o dia inteiro para ver as 
baleias. Saída para a região de Char-
levoix, classificada pela UNESCO 
como reserva Mundial da Biosfera. 
Cruzeiro de 3 horas de duração 
durante o qual poderemos admirar a 
beleza natural deste lugar, e pode ser 
possível ter a oportunidade de ver e 
fotografar algumas das baleias de 
distintas espécies que no verão vem a 
esta aguas. Regresso a Quebec à 
noite. Alojamento. 
Dia 6º Quebec/Parque Omega/ 
Ottawa 
• Sexta-feira • Café da Manhã. • 444 km. 
Saída para a reserva de animais Par-
que Ômega, onde se encontram 
uma grande quantidade de espécies 
canadenses como o urso negro, 
búfalos, castores, cervos, etc. Conti-
nuação para a cidade de Ottawa, 
designada capital do Canadá no 
século XIX pela rainha da Inglaterra e 
uma das mais belas e tranquilas do 
país. Tarde livre e alojamento. 

Dia 7º Ottawa 
• Sábado • Café da Manhã. 
Pela manhã realizaremos uma visita 
panorâmica da cidade: os edifícios 
do Governo, as residências do Primei-
ro Ministro e do Governador Geral, 
etc. No final do percurso poderão 
visitar o mercado Byward. Tarde livre 
para desfrutar ao seu bel prazer 
desta bela cidade. Alojamento. 

Dia 8º Ottawa/Mil Islas/Toronto 
• Domingo • Café da Manhã • 454 km. 
Saída para a região das Mil Ilhas, 
onde pegaremos um barco pelo Rio 
São Lorenzo percorrendo uma das 
áreas mais espetaculares deste Rio e 
margeando algumas das 1.800 ilhas 
que emergem de suas águas. Conti-
nuação a Toronto, a capital econômi-
ca do país e a mais cosmopolita. Visi-
ta panorâmica da cidade de Toron-
to. Percorreremos: a Antiga e a Nova 
Prefeitura, o Parlamento, a Universi-
dade, o Bairro Chinês, a torre CN 
(opcionalmente, poderão subir ao 
seu mirante). Tempo livre. Alojamen-
to no hotel. 

Dia 9º Toronto/Niágara/Toronto 
• Segunda-feira • Café da Manhã.• 264 km. 
Saída para as espetaculares Catara-
tas do Niágara, uma das maravilhas 
mais visitadas do mundo. No camin-
ho, realizaremos uma parada em 
Niágara On the Lake, belo povoado 
de estilo britânico. Visita de Niágara 
e passeio no barco "HornBlower" 
que nos levará ao coração da Cacho-
eira da ferradura. Tempo livre duran-
te o qual poderão, opcionalmente, 
realizar um espetacular voo em heli-
cóptero sobre as cataratas. Regresso 
a Toronto. Alojamento. 

Dia 10º Toronto 
• Terça-feira • Café da Manhã. 
A hora conveniente, traslado ao 
aeroporto. Fim dos serviços.

Este Programa Inclui: 
- 9 noites de alojamento em hotéis previstos (ou simi-

lares), em quartos standard con banheiro e/ou ducha.  
- Tour regular em espanhol, em ônibus ou microônibus 

dependendo do número de participantes.  
- 9 cafés da manhã básicos (uma mescla de continen-

tais e americanos).  
- Todas as visitas mencionadas no itinerario.  
- Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.  
- Guia acompanhante de idioma espanhol durante 

toda a estada no Canadá. (Não incluidas gorjetas ao 
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 circui-
to se realizará com chofer-guia.  

- Seguro viagem.  
Não inclui: Taxas obrigatórias e outros. 

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) - Cat. Tur. Superior/Primeira 
Montreal: Sheraton Centre 
Québec: Plaza Quebec / *Delta Quebec (*céntrico ver suplemento) 
Ottawa: Courtyard by Marriott - Toronto: Chelsea
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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.

CONSULTAR PACOTE DE REFEIÇÕES E EXCURSÕES OPCIONAIS

Datas de saída 2020 quarto triplo quádruplo quarto Crianças  
(DOMINGOS) duplo (2 camas) (2 camas) individual (*)

Junho 28; Julho 5;  
Agosto 9, 16, 23 e 30; 1.935 1.695 1.595 2.990   935 
Setembro 6 e 13  

Julho 12, 19 e 26 2.015 1.810 1.695 3.100 1.030 

Suplemento por hotel céntrico em Québec (3n) Delta Quebec (o similar) 

 Por pessoa 185 140 125 335

Preços por pessoa (em USD; regime com café; mínimo 2 pessoas)

Suplementos 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde... 33

(*) Crianças menores, de 2 a 12 anhos, compartilhando quarto com 2 adultos

10 dias 
(9 noites de hotel) 

desde 1.935 USD

Suplemento por hotel central no Québec (3n) Delta Quebec (ou similar) 


