Cód. 20020U

TEOC–19 Transcanadense

HOTÉIS
Incluindo 12 CAFÉS DA MANHÃ, PC em CRUZEIRO y
Tur.Sup./ 5 VISITAS PANORÁMICAS + PASSEIO NO BARCO NIÁGARA/
PRIMEIRA MIL ILHAS + PN BANFF, YOHO e JASPER + SNOWCOACH
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Este Programa Inclui:
- Tour regular em espanhol nas Costas Leste e Oeste.
- Transporte terrestre como especificado no itinerário
(minivan, micro-ônibus ou ônibus, dependendo do
número de participantes).
- 12 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou
similares)
- 12 cafés da manhã básicos.
- 7 dias de cruzeiro a bordo do M/S Koningsdam.
segundo a cat. escolhida; Pensão completa a bordo.
(Não se incluem excursões opcionais, bebidas e gorjetas. Valor aprox. a pagar no barco = 14,5 USD por
pessoa e dia).
- Traslados aeroporto-hotel-porto (não se inclui o
traslado porto-aeroporto no último dia em Vancouver).
- 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 dólares canadenses: 5 CAD
guia e 3 CAD chofer). Para menos de 20 pessoas o
circuito se realiza com chofer-guia. (No se inclui
guia acompanhante no Cruzeiro nem no voo
Montreal/Calgary).
- Seguro de viagem
Não inclui: Voos Domésticos, taxas ogrigatórias e
outros.
HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) - Cat. Primeira/Turista Sup.
Toronto: Chelsea - Ottawa: Best Western Plus Ottawa
Québec: Palace Royal - Montreal: Le Faubourg
Calgary: Residence Inn / Beltline - Banff: Caribou Lodge
Jasper: Marmot Lodge - Kamloops: Best Western Plus
Vancouver: Delta Vancouver / Holiday Inn Vancouver

Notas e Condições:
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C).
- Durante o passeio pelas Montanhas Rochosas, a ordem das
visitas pode ser alterada dependendo do clima, luz do sol, etc.
Aconselhamos que você use calçados adequados para possíveis passeios pela região.
Notas muito importantes:
- Documentação: Imprescindível passaporte com validade mínima de 6 meses. Todos os passageiros deverão tramitar pessoalmente a solicitação de ingresso no Canadá ”ETA” no
seguinte Link: www.canada.ca/eta e a solicitação de ingresso
aos Estados Unidos “ESTA” o mais tardar 72 horas antes da
saída no seguinte Link: https://esta.cbp.dhs.gov/
- Condições de reserva e pagamento: No momento da confirmação da reserva é necessário a entrega de 25% do valor total
do cruzeiro. (O valor exato lhes será fornecido no momento de
realizar a reserva).
- É imprescindível o pagamento total da parte do cruzeiro, com
suas taxas, 75 dias antes da saída.
- Gastos de cancelamento: Este programa está sujeito a Condições Especiais de Contratação, além das que figuram em 5-b-3
nas “Condições Gerais” (ver nas últimas páginas), se aplicarão
os seguintes gastos de cancelamento sobre reservas confirmadas: No momento da confirmação e até 46 dias antes da saída
do cruzeiro: 25% (do valor total do cruzeiro, taxas incluídas);
Entre 45 e 29 dias antes da saída do cruzeiro 50% (do valor
total do cruzeiro, taxas incluídas); Entre 28 e 16 dias antes da
saída do cruzeiro 75% (do valor total do cruzeiro, taxas incluídas); Menos de 15 dias antes da saída do cruzeiro 100% (do
valor total do cruzeiro, taxas incluídas).
- Recomendamos fazer os Seguros Exclusivos AXA de gastos de
cancelamento e outros (desde 33 USD). Ver condições nas últimas páginas.
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Chegada a Toronto e traslado ao
hotel. Tempo livre para explorar a
cidade. Alojamento.
Dia 2º Toronto/Niágara/Toronto
• Terça-feira • Café da Manhã • 264 km.

Visita panorâmica da cidade de
Toronto, percorreremos a Antiga e a
Nova prefeitura, o Parlamento de
Ontário, o Bairro Chinês, a Universidade, a torre CN (opcionalmente
poderão subir ao mirante) e a Praça
Ontário. Na continuação saída para
as espetaculares Cataratas do Niágara, situadas na fronteira entre os
Estados Unidos e Canadá onde visitaremos a parte canadense. Passeio
no barco “Hornblower” que os conduzirá até o coração da catarata da
Ferradura. Tempo livre durante o qual
poderão, opcionalmente, realizar um
espetacular voo de helicóptero sobre
as cataratas. Regresso a Toronto. Alojamento no hotel.
Dia 3º Toronto/Mil Islas/Ottawa
• Quarta-feira • Café da Manhã • 445 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 contornando algumas das 1.800 ilhas que
emergem de suas águas. Continuação para a cidade de Ottawa, capital
federal do Canadá. Visita panorâmica da cidade de Ottawa: o Parlamento, as residências do Primeiro
Ministro e do Governador Geral, e
outros edifícios do Governo. Ao final
do passeio poderão visitar o mercado
Byward. Tempo livre à noite. Alojamento no hotel.
Dia 4º Ottawa/Quebec
• Quinta-feira • Café da Manhã • 440 km.

Pela manhã, saída para a cidade de
Quebec, a cidade mais antiga do
Canadá e declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO.
Na chegada, realizaremos uma visita
panorâmica da cidade: a Praça das

Armas, a Praça Real, o bairro Petit
Champlain, o Parlamento de Québec,
o Terraço Dufferin, o Chateau Frontenac, as ruas St Jean e Grande Allee e
o Velho Porto. Tempo livre à noite.
Alojamento no hotel.
Dia 5º Quebec (visitas opcionais)
• Sexta-feira • Café da Manhã.

Dia livre em Quebec, 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 Beaupré, visitando a Basílica de Santa
Ana, importante lugar de peregrinação canadense; o Canon 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 Biosfera Mundial. Cruzeiro de 3 horas de
duração no qual além de contemplar
a beleza natural deste lugar podem
ter a oportunidade de ver e fotografar algumas das baleias de diferentes
espécies que no verão se reúnem
nestas águas. Alojamento no hotel.
Dia 6º Quebec/Montreal
• Sábado • 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, realizaremos uma visita panorâmica da cidade: 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 visitar, opcionalmente, o Biodome e o
Estádio Olímpico. Alojamento no
hotel.
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Dia 7º Montreal/Calgary
• Domingo • Café da Manhã ou “box lunch”.

Traslado ao aeroporto para sair em
voo (não incluído) com destino a Calgary. Chegada e traslado ao hotel.
Alojamento no hotel.
Dia 8º Calgary/Parque Nacional
Banff/Banff
• Segunda-feira • Café da Manhã • 129 km.

Breve visita de orientação da cidade de Calgary e começaremos nossa
rota para ir descobrindo dia a dia
todo o encanto das Montanhas
Rochosas Canadenses e no caminho
possivelmente poderemos 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 majestoso. Veremos o famoso hotel Banff
Spring da Cadeia Fairmont, as Cascatas de Bow e a Montanha Tunnel.
Tempo livre. Opcionalmente, poderão pegar um teleférico (gôndola) até
o topo da Montanha Sulfurosa, de
onde se contempla uma fantástica
vista panorâmica da área. Alojamento no hotel.
Dia 9º Banff/Canion 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 Canion
Johnston, de onde poderão realizar
uma pequena caminhada antes de
chegar ao lugar mais famoso do parque de Banff, o impressionante Lago
Louise com suas águas turquesa e a
magnífica vista do glaciar Victoria ao
fundo, considerado entre os lugares
mais espetaculares do mundo. Continuaremos nosso passeio panorâmico para o Lago Moraine 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.
SKAGWAY

- Ver informação relativa aos barcos e condições da Cia.
Holland America Line nas páginas 74 a 79 de nosso folheto “Cruzeiros América Latina 2020”.
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20 dias

+ Cruzeiro Alaska
Dia 10º Banff/IcefieldsJasper
• Quarta-feira • Café da Manhã • 288 km.

Seguiremos o nosso caminho em direção a
Jasper, desfrutando de uma vista espetacular sobre geleiras e circos glaciais de
montanha que nos acompanharão durante todo o percurso. No caminho contemplaremos a geleira Pata do Corvo, o Lago
Bow e as Cataratas Athabasca. Continuando a nossa rota, entraremos no Parque Nacional de Jasper, uma das maiores
acumulações de gelo e de neve ao sul do
Polo Ártico, que formam oito geleiras,
uma das mais impressionantes é o Glacial
Athabasca, onde realizaremos um passeio em Snowcoach para desfrutar de
uma vista fantástica. Na continuação visita do Canion Maligne, considerado um
dos mais belos das Rochosas, Continuação
à cidade de Jasper. Alojamento no hotel.
Dia 11º Jasper/Monte Robson/Kamloops
• Quinta-feira • Café da Manhã • 443 km.

Continuamos nosso caminho, adentrando-nos nos territórios da Columbia Britânica. Passaremos aos pés do Monte Robson, a montanha mais alta das rochosas
(3.954m), e seguiremos em rota até chegar ao vale de Thompson e a cidade de
Kamloops, onde passaremos a noite em
nossa etapa para Vancouver. Alojamento.
Dia 12º Kamloops/Vancouver
• Sexta-feira • Café da Manhã • 352 km.

Saída para Vancouver por uma área de
cultivos e fazendas, apesar da baixa pluviosidade. Entraremos na área de Cariboo,
famoso pelas primeiras colônias de garimpeiros. Encontraremos com o Rio Fraser, o
qual poderá ser observado até Hope. Continuaremos nosso caminho através de
amplos vales até chegar a cosmopolita
cidade de Vancouver, situada ao nível do
mar. Na chegada, realizaremos uma visita
panorâmica 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 histórico de Gastown, e o centro financeiro
e comercial. Alojamento no hotel.
Dia 13º Vancouver/Cruzeiro Alasca
• Sábado • Café da Manhã • Pensão completa a bordo.

Traslado ao porto para embarcar (11,00h)
a bordo do barco “M / S Koningsdam” da
Cia. Holland America Line. Saída do barco
as 16,30h.
Dia 14º Cruzeiro panorâmico
pela Passagem Interior
• Domingo • Pensão completa a bordo.

A legendária Passagem Interior é uma
das rotas marítimas mais pitorescas do

(12n hotel + 7n barco)
desde

3.900 USD

mundo, e uma das poucas onde os navios
de grande porte podem navegar perto das
ilhotas e das encostas íngremes das montanhas. Paisagens incríveis, com floresta
de centenas tons verde, turquesa, geleiras
que caem e cidades sugestivas carregadas
de história, cultura e aventura. Com a
maior parte do Sudeste acessível apenas
por barco ou avião do Alasca, a Passagem
Interior é uma tábua de salvação da natureza virgem para um mundo exterior
pouco “sustentável”.
Dia 15º Juneau
(Capital do Alasca/USA)
• Segunda-feira • Pensão completa a bordo.

Antes de chegar breve parada as 9,00h
para os participantes da excursão pelo
Fiorde Tracy Arm (*sujeito as condições climáticas). Às 9h30min saída para Juneau.
Chegada as 13h00min, cidade pequena,
porém prospera e moderna, capital do
Estado americano de USA nº 50, que nos
acolhe com cordialidade. O porto está
localizado aos pés das grandes montanhas
sobre o Canal Gastineau junto ao impressionante Glacial Mendenhall, cuja visita é
aconselhável. Outras possibilidades: o Bosque Nacional de Tongass, participar de
alguma excursão de lancha para a observação de baleias, utilizar helicóptero ou
hidroavião para visitar outras geleiras;
Excursões de caiaque, caminhadas a pé na
área de (Hiking), etc. Podem terminar
subindo por teleférico ao Monte Roberts
que se sobe a pé do porto. Esta cidade é a
única capital do estado não comunicada
por estrada, apenas acesso por via aérea
ou marítima. Saída as 22.00h. Navegação
noturna.
Dia 16º Skagway
• Terça-feira • Pensão completa a bordo.

Chegada a Skagway às 07h00, famosa
desde que em 1896 descobriram ouro em
um dos afluentes do rio Klondike, O Crescimento dos garimpeiros de ouro e suas
dificuldades para alcançar a área do depósito, superando Montanhas nevadas (900
m) sem acesso e a descida para um porto,
Skagway, para tirar a mercadoria não foi
uma tarefa fácil e deu milhares de histórias
heroicas recriada em filmes e novelas (Jack
London).
Recomendamos
revive-las
pegando o trem e realizando esta rota
panorâmica única que não decepciona, a
ida é feita pela estrada até Fraser ou viceversa (visita em espanhol com fones de
ouvido). Toda a sua população há mantido
a integridade do seu legado histórico, conservando com mimo aqueles tempos dourados. Estabelecimentos como o Red Lyon

PARQUE NACIONAL GLACIER BAY

Saloon, Klomdike Gold RN histórico, seu
museu Febre de Ouro, etc., irá fazer você
se transportar para os melhores filmes do
oeste. Por certo, Hollywood ainda o está
usando geralmente como “decorada ao
vivo" para suas produções de "época"
que recordam o passado. No inverno
"seus figurantes" desaparecem e fica uma
cidade fantasma. Saída às 21h00min.
Navegação noturna.
Dia 17º Glaciar Bay
• Quarta-feira • Pensão completa a bordo.

Chegada à passagem marítima chamada
Glacial Bay às 07.00 h, considerada como
reserva da Biosfera e declarada pela UNESCO maravilha da natureza. Navegação
sobre águas verdes / azuis flanqueadas por
altas montanhas com picos nevados também no verão; deixaremos o porto Glacial
marinho para continuar até o Grande Glacial Bay localizado ao fundo de uma baía
que lhe dá o nome; cercado por espetaculares montanhas; espetáculo único que o
navio sabe como recriar com uma longa
parada para ouvir os sons internos e quedas de blocos de gelo, as geleiras são línguas de gelo vivas. Viva esta experiência
ao vivo do seu cruzeiro. Saída às 16,00h.
Dia 18º Ketchikan (Alasca/USA)
• Quinta-feira • Pensão completa a bordo.

Chegada às 10.00h. a esta cidade, a única
com importante população da rota
(10.000 habitantes), que não vive só do
turismo. O "centro da cidade" está locali-

Preços por pessoa (em USD; regime com café; mínimo 2 pessoas)
Datas de saída 2020
(SEGUNDA-FEIRA)

zado em frente ao porto, formam uma
grade de 7 pequenas ruas, o que para o
passeio a pé é muito simples; Lojas luxuosas que vendem todos os tipos de objetos
turísticos. Algumas paradas chaves: Ketchikan Cultural Discovery, Humberjack
(lenhadores), Museu do Salmão, etc. Surpreende tantas joalharias de luxo, especializadas em pedra preciosa Tanzanite,
quando a originária do Alasca é o Jade. A
economia da Ilha, chamado Gravina
(marinheiro espanhol), é baseada na pesca
principalmente de salmão, caranguejo
gigante (Crab) e alabote (robalo). Como
excursão opcional recomendamos as chamadas Mistic Fiordes em barco, porque
embora dezenas de hidroaviões se ofereçam para este passeio de 1 a 2 horas, a
névoa frequente na área é um risco significativo de cancelamento. Saída as 19,00h.
Navegação noturna.
Dia 19º Cruzeiro panorâmico pela Passagem Interior
• Sexta-feira • Pensão completa a bordo.

Dia de navegação entre milhares de ilhotas
verdes, que marcam a rota marítima.
Mudança de horário (Alaska -8 h /Canadá
Oeste -9h). Liquidação de contas. As
24.00h malas fechadas ao pé da porta.
Dia 20º Vancouver
• Sábado • Café da Manhã.

Chegada a Vancouver as 07h00. Desembarque paulatino e ordenado. (traslado do
porto ao aeroporto não incluído).

TORONTO

Tipo de cabine
Interior

Exterior

Exterior Varanda

Maio 11 e 18

4.115

4.440

3.840

Maio 25; Junho 1

3.900

4.420

4.980

Junho 15 e 22

4.110

4.690

5.230

Junho 29

4.310

4.890

5.430

Julho 6, 13 e 20

4.120

4.690

5.230

Julho 27

4.170

4.740

5.080

Agosto 3 e 10

4.115

4.690

5.230

Agosto 24

4.070

4.655

4.945

Agosto 31; Setembro 7

3.970

4.365

4.770

Suplementos
Por voo Montreal/Calgary (neto, a reconfirmar)........................................................................................ 425
Taxas de embarque do cruzeiro (a reconfirmar) ........................................................................................ 390
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde.................. 33
- Importante: Os preços dos Cruzeiros são estimativos e podem sofrer modificação já que a Cia. de
Navegação, em função da disponibilidade, confirma os preços diariamente. Não aceitamos reclamações
por este conceito. Rogamos consultar preços para habitações/camarotes individuais ou triplos.

CONSULTAR PACOTE DE REFEIÇÕES E EXCURSÕES OPCIONAIS
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Para mais informações sobre o Alaska Cruise, consulte as páginas 74 a 79 da parte
de “Cruzeiros América Latina 2020” neste catálogo.
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