
roteiro costa a costa



1. PACOTE CANADÁ 
MARAVILHOSO

Viagem perfeita para conhecer e se encantar 
com a diversidade de cenários e culturas 
entre as costas leste e oeste do Canadá. 
Na costa leste, temos a multicultural 
cidade de Toronto cuja grande atração é a 
CN Tower. Próximo a Toronto fica uma das 
maravilhas naturais do mundo, a Niagara 
Falls. Visitaremos Ottawa, capital do Canadá. 
Quebec City, considerada Patrimônio Cultural 
da Humanidade, que encanta com suas ruas 
estreitas e de pedra e a dinâmica Montreal. 
Entraremos na costa oeste pela cidade de 
Calgary, porta de entrada das Montanhas 
Rochosas. Os Parques Nacionais de Banff e 
Jasper oferecem um cenário indescritível 
com as Montanhas Rochosas e seus picos 
nevados, lindos lagos, extensas florestas 
e vários animais selvagens. Passaremos 
também aos pés do Mount Robson e o 
término da viagem será em Vancouver, 
cidade entre o mar e as montanhas, 
considerada uma das melhores cidades no 
mundo para se morar.

Bem-vindos à cidade de Toronto! Traslado ao 
hotel. Restante do dia livre para explorar a 
cidade. Pernoite em Toronto.

Após o café da manhã, o percurso segue 
para Mil Ilhas. O Cruzeiro pelas ilhas tem 
a duração de uma hora e se pode apreciar 
diversas paisagens. Ao final do Cruzeiro, a 

Café da manhã no hotel. O passeio se 
inicia com visita à cidade de Toronto, 
capital econômica do país, passando 
pelos seguintes lugares: antigo e novo City 
Hall (prefeitura), Parlamento, Chinatown, 
Universidade de Toronto, CN Tower (subida 
opcional) e Ontario Place. Continuação do 
passeio em direção às Cataratas do Niágara. 
A embarcação Hornblower os levará ao 
coração das cataratas (de 15 de maio a 15 de 
outubro. Fora destas datas será substituído 
por Journey Behind the Falls). Tempo livre 
para explorar Niagara e retorno a Toronto 
para pernoite.

viagem continua rumo à cidade de Ottawa, a 
capital do Canadá. Poderão ver o Parlamento 
do Canadá, as residências do Primeiro 
Ministro e do Governador Geral, além de 
outros edifícios do Governo. Ao final do 
passeio, pode-se visitar o Mercado Byward. 
Tempo livre à noite. Pernoite em Ottawa.

Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída 
para Québec, a cidade mais antiga do Canadá 
e declarada pela UNESCO como Patrimônio 
Cultural da Humanidade. Passeio pelos 
seguintes lugares: Praça das Armas, Praça 
Real, bairro Petit Champlain, Parlamento de 
Québec, Terraço Dufferin, Château Frontenac, 
ruas Saint-Jean e Grande-Allée e Vieux-Port. 
Tempo livre à noite. Pernoite em Quebec.

Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída 
para Québec, a cidade mais antiga do Canadá 
e declarada pela UNESCO como Patrimônio 
Cultural da Humanidade. Passeio pelos 
seguintes lugares: Praça das Armas, Praça 
Real, bairro Petit Champlain, Parlamento de 
Québec, Terraço Dufferin, Château Frontenac, 
ruas Saint-Jean e Grande-Allée e Vieux-Port. 
Tempo livre à noite. Pernoite em Quebec.

Café da manhã no hotel. Saída para Montreal, 
a segunda maior cidade de língua francesa 
depois de Paris. Visita ao Velho Montreal, 
à Basílica de Notre-Dame (entrada não 
inclusa), à cidade subterrânea, ao Boulevard 
Saint- Laurent, à Rue Saint-Denis e ao Mont-
Royal. Pernoite em Montreal Opção: Visita 
ao Biodome e ao Estádio Olímpico. Valor sob 
consulta.

14 dias e 13 noites

A partir de  
CAD 4.611,00*   

em apartamento duplo

TORONTO | DIA 1

TORONTO / NIAGARA FALLS | 
DIA 2

TORONTO / MIL ILHAS / 
OTTAWA | DIA 3

OTTAWA / QUEBEC | DIA 4

QUEBEC | DIA 5

QUEBEC / MONTREAL | DIA 6

Roteiro Descritivo

*OS PACOTES ACIMA PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO. FAVOR ENTRAR EM CONTATO



e os lagos Bow e Peyto. Entrada no Parque 
Nacional de Jasper – uma das maiores 
acumulações de gelo e neve ao sul do Polo 
Ártico, formando 8 geleiras. Uma das mais 
impressionantes é a Geleira Athabasca, 
onde se fará um passeio de Snowcoach 
(incluído). À continuação, visitarão o cânion 
Maligne considerado um dos mais belos das 
Rochosas. Pernoite em Jasper.

Saída em direção à cidade de Vancouver 
por uma área de cultivo e ranchos apesar 
da pouca pluviosidade. Entrada na área de 
Cariboo, famosa pelas primeiras colônias dos 
pesquisadores de ouro. Segue-se em direção 
ao Rio Fraser até Hope, descendo através 
de vastos vales até a cidade cosmopolita 
de Vancouver. Vista panorâmica da cidade 
mais importante do oeste canadense que 
se caracteriza pelo contraste entre o mar, 
as montanhas e sua moderna arquitetura. 
Percorre-se o Parque Stanley, o bairro 
Chinês, o bairro histórico de Gastown e o 
centro financeiro-comercial. Pernoite em 
Vancouver.

Uma breve visita de orientação à cidade 
de Calgary e saída em direção ao Parque 
Nacional de Banff. Chegada em Banff , que 
se situa num magnífico enclave, contornado 
pelas Montanhas Rochosas formando um 
anel majestoso. Visita ao famoso hotel Banff 
Springs da rede Fairmont, às Cascatas de 
Bow e à Montanha Tunnel. Tempo livre. 
Pernoite em Banff.

Saída em direção ao Bow Valley até chegar 
ao Johnston Canyon, onde se poderá fazer 
uma pequena caminhada antes de chegar 
à área do prestigioso Lago Louise. Este 
lago é considerado um dos lugares mais 
espetaculares do mundo com suas águas 
azul-turquesa e sua magnífica vista da 
Geleira Victoria ao fundo. O passeio continua 
até o Lago Moraine e o Vale dos Dez Picos 
para ter acesso ao Parque Nacional Yoho e 
ao Lago Esmeralda. Regresso e pernoite em 
Banff.

Rumo a Jasper, cujo caminho nos permite 
desfrutar de uma vista espetacular dos 
círculos e geleiras das montanhas. Durante 
o percurso, vê-se a Geleira Pata de Corvo 

Continuação do roteiro, adentrando os 
territórios da Colômbia Britânica, passando 
ao pé do Monte Robson, a montanha mais 
alta das Rochosas (3.954m). Continua-
se o caminho até chegar a Kamloops. 
Situada no confluente dos rios Thompson 
Norte e Sul, Kamloops é uma das cidades 
mais acolhedoras do Canadá. Pernoite em 
Kamloops.

Café da manhã no hotel ou um box-lunch, 
dependendo da hora do voo. Traslado ao 
aeroporto. (Voo Montreal-Calgary não 
incluso). Bem-vindos à cidade de Calgary. 
Tempo livre para explorar a cidade. Pernoite 
em Calgary.

Saída em direção à cidade de Vancouver 
por uma área de cultivo e ranchos apesar 
da pouca pluviosidade. Entrada na área de 
Cariboo, famosa pelas primeiras colônias dos 
pesquisadores de ouro. Segue-se em direção 
ao Rio Fraser até Hope, descendo através 
de vastos vales até a cidade cosmopolita 
de Vancouver. Vista panorâmica da cidade 
mais importante do oeste canadense que 
se caracteriza pelo contraste entre o mar, 
as montanhas e sua moderna arquitetura. 
Percorre-se o Parque Stanley, o bairro 
Chinês, o bairro histórico de Gastown e o 
centro financeiro-comercial. Pernoite em 
Vancouver.

Em horário a ser determinado, check-out 
do hotel e traslado até o aeroporto para 
embarque no voo de retorno ao Brasil.

CALGARY / BANFF | DIA 8

BANFF | DIA 9

BANFF - ICEFIELDS - JASPER | 
DIA 10

JASPER / MONTE ROBSON / 
KAMLOOPS | DIA 11

MONTREAL / CALGARY | DIA 7

KAMLOOPS / VANCOUVER | 
DIA 12

VANCOUVER | DIA 13

VANCOUVER | DIA 14



hoteis

não incluiinclui

Observações:

• Passagem aérea.
• Gorjetas: Guias, motoristas, táxis 

e restaurantes.
• Itens de caráter pessoal (tais 

como ligações, bebidas, serviço 
de lavanderia, etc).

• Qualquer item não mencionado 
como incluso.

CLASSE TURISTA SUPERIOR
Toronto: Chelsea Hotel Toronto - Chelsea 
Room

Ottawa: Best Western Plus Victoria Park 
Suites - Standard

Quebec: Hotel Palace Royal - Standard

Montreal: Hotel Le Faubourg Montreal - 
Standard Room

Calgary: Residence Inn by Marriott 
Downtown Calgary

Banff: Banff Caribou Lodge - Standard 
Room

Jasper: Best Western Inn & Suites - 
Standard

Kamloops: Best Western Plus

Vancouver: Delta Vancouver Suite Hotel - 
Delta Suites

• 13 noites de hospedagem em hotéis de 
categoria Turista Superior.

• 13 cafés da manhã, um misto de 
continental e americano.

• Transporte em ônibus de alto conforto 
ou miniônibus dependendo do número 
de participantes. No 1º, 7º e 14º dias, 
somente traslado. No 5º dia e no 13º dia, o 
transporte NÃO está incluído, exceto para 
as excursões opcionais.

• Guia que fala espanhol e/ou português 
durante todo o percurso.

• As visitas às cidades de Toronto, Niágara, 
Ottawa, Québec, Montreal, Calgary, 
Banff, Jasper, Kamloops e Vancouver, 
comentadas por um guia-acompanhante 
ou por um guia local.

• Todas as visitas mencionadas no 
itinerário, exceto quando são indicadas 
como visitas opcionais. Inclui a 
embarcação Hornblower, o Cruzeiro por 
Mil Ilhas a entrada nos parques de Banff e 
Jasper e no Snowcoach.

• Transporte de uma mala e uma mala de 
mão por pessoa

• Seguro viagem April International Prime.
• Todos os impostos nacionais, inclusive 

IRRF e IOF.

• Os hotéis estão sujeitos à mudança, 
conforme a disponibilidade no momento da 
reserva pela operadora. Em algumas datas, 
os hotéis não estão disponíveis devido a 
eventos anuais preestabelecidos.

• Os traslados de chegada e saída estão 
incluídos no mesmo dia de chegada e saída 
do circuito.

• Com referência às noites adicionais, os 
passageiros que chegarem antes do início do 
circuito em Toronto ou que permanecerem 
ao final do circuito em Montreal, o traslado 
também está incluído desde que as noites 
sejam reservadas conosco.

• Noites extras podem ser adicionadas em 
Toronto e Montreal.

• Os valores são por pessoa em Dólar 
Canadense (CAD).

• Em algumas datas, devido a eventos anuais 
preestabelecidos, poderá haver alteração de 
valores no tour.

• Circuito se limita a uma mala de viagem e 
uma maleta de mão por pessoa em todos os 
veículos utilizados no transporte.

• Valores para menores de 12 anos 
compartilhando o mesmo quarto com dois 
adultos.

• Valores sujeitos a disponibilidade e 
alteração sem prévio aviso.

• Documentação como vistos e passaporte 
válidos são de total responsabilidade dos 
passageiros.

forma de
pagamento

• 10x, sendo entrada de 20% via 
depósito bancário e o saldo em 9x 
no cartão de crédito.

• Pagamento à vista via depósito 
bancário com 6% de desconto.



2. PACOTE CANADÁ 
completo

Viagem perfeita para conhecer e se encantar 
com a diversidade de cenários e culturas 
entre as costas leste e oeste do Canadá. 
Na costa leste, temos a multicultural 
cidade de Toronto cuja grande atração é a 
CN Tower. Próximo a Toronto fica uma das 
maravilhas naturais do mundo, a Niagara 
Falls. Visitaremos Ottawa, capital do Canadá. 
Quebec City, considerada Patrimônio Cultural 
da Humanidade, que encanta com suas ruas 
estreitas e de pedra e a dinâmica Montreal. 
Entraremos na costa oeste pela cidade de 
Calgary, porta de entrada das Montanhas 
Rochosas. Os Parques Nacionais de Banff e 
Jasper oferecem um cenário indescritível 
com as Montanhas Rochosas e seus picos 
nevados, lindos lagos, extensas florestas 
e vários animais selvagens. Passaremos 
também aos pés do Mount Robson e o 
término da viagem será em Vancouver, 
cidade entre o mar e as montanhas, 
considerada uma das melhores cidades no 
mundo para se morar.

Bem-vindos à cidade de Toronto! Tempo livre 
para explorar a cidade. Pernoite em Toronto

Após o café da manhã, o percurso segue 
para Mil Ilhas. O Cruzeiro pelas ilhas tem 
a duração de uma hora e se pode apreciar 
diversas paisagens. Ao final do Cruzeiro, a 
viagem continua rumo à cidade de Ottawa, a 
capital do Canadá. Poderão ver o Parlamento 
do Canadá, as residências do Primeiro 
Ministro e do Governador Geral, além de 

Café da manhã no hotel. O percurso se 
inicia com a visita à cidade de Toronto, 
capital econômica do país. Passeio pelos 
seguintes lugares: antigo e novo City Hall, 
Parlamento, Bairro Chinês, Universidade de 
Toronto, Torre CN (subida opcional) e Ontario 
Place. Continuação do percurso em direção 
às Cataratas do Niágara. A embarcação 
Hornblower os levará ao coração das 
cataratas. Tempo livre para explorar Niágara 
e retorno a Toronto. Pernoite em Toronto.

outros edifícios do Governo. Ao final do 
passeio, pode-se visitar o Mercado Byward. 
Tempo livre à noite. Pernoite em Ottawa.

Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída 
para Québec, a cidade mais antiga do Canadá 
e declarada pela UNESCO como Patrimônio 
Cultural da Humanidade. Passeio pelos 
seguintes lugares: Praça das Armas, Praça 
Real, bairro Petit Champlain, Parlamento de 
Québec, Terraço Dufferin, Château Frontenac, 
ruas Saint-Jean e Grande-Allée e Vieux-Port. 
Tempo livre à noite. Pernoite em Quebec.

Café da manhã no hotel. Tempo livre ou 
excursões opcionais. Pernoite em Québec. 
Opção. Visita à Costa de Beaupré, à Basílica 
de Santa Ana, ao Canyon de Santa Ana e à 
Catarata Montmorency. Das 9h00 às 13h00. 
Opção. Excursão de 1 dia para observar 
as baleias. Transporte incluso. Das 8h00 
às 18h00. Duração do cruzeiro é 3 horas. 
Disponível de maio a outubro. Valores sob 
consulta.

Café da manhã no hotel. Saída para Montreal, 
a segunda maior cidade de língua francesa 
depois de Paris. Visita ao Velho Montreal, 
à Basílica de Notre-Dame (entrada não 
inclusa), à cidade subterrânea, ao Boulevard 
Saint- Laurent, à Rue Saint-Denis e ao Mont-
Royal. Pernoite em Montreal. Opção: Visita 
ao Biodomo e ao Estádio Olímpico. Valor sob 
consulta.

15 dias e 14 noites

A partir de  
CAD 4.243,00*  

em apartamento duplo

TORONTO | DIA 1

TORONTO / NIAGARA FALLS | 
DIA 2

TORONTO / MIL ILHAS / 
OTTAWA | DIA 3

OTTAWA / QUEBEC | DIA 4

QUEBEC | DIA 5

QUEBEC / MONTREAL | DIA 6

Roteiro Descritivo

*OS PACOTES ACIMA PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO. FAVOR ENTRAR EM CONTATO



Dia livre, sem transporte para percorrer a 
cidade de Vancouver. Pernoite em Vancouver. 
Opção: Visita à cidade de Victoria. Saída 
em direção ao Terminal de Tsawwassen, 
para pegar o ferry da Companhia BC Ferries 
e cruzar o Estreito de Georgia até chegar 
à ilha de Vancouver. Desembarque e saída 
para visitar o famoso Butchart Gardens, 
considerado o mais belo jardim do país. Em 
seguida, continuação do passeio até à cidade 
de Victoria. Visita panorâmica da cidade e 
aos seguintes lugares: Inner Harbour, Market 
Square, Bastion Square, Parliament Building, 
Royal British Columbia Museum e o famoso e 
tradicional Hotel Empress. Retorno de ferry a 
Vancouver. Valor sob consulta.

Saída com destino à cidade de Vancouver 
por uma área de cultivo e ranchos apesar 
da pouca pluviosidade. Entrada na região de 
Cariboo, famosa pelas primeiras colônias 
que surgiram devido à corrida do ouro. 
Segue-se em direção ao Rio Fraser até 
Hope, percorrendo vastos vales até a cidade 
cosmopolita de Vancouver. Vista panorâmica 
da cidade mais importante do oeste 

Café da manhã no hotel ou um box-lunch, 
dependendo da hora do voo. Translado 
ao aeroporto. (Voo Montreal-Calgary não 
incluso) Bem-vindos à cidade de Calgary. 
Tempo livre para explorar a cidade. Pernoite 
em Calgary.

Após uma breve visita de orientação à cidade 
de Calgary e saída em direção ao Parque 
Nacional de Banff. Chegada em Banff, que 
se situa num magnífico enclave, contornado 
pelas Montanhas Rochosas formando um 
anel majestoso. Visita ao famoso hotel Banff 
Springs da rede Fairmont, às Cascatas de 
Bow e à Montanha Tunnel. Tempo livre. 
Pernoite em Banff.

Saída em direção ao Bow Valley até chegar 
ao Johnston Canyon, onde se poderá fazer 
uma pequena caminhada antes de chegar 
ao mundialmente famoso Lago Louise. Este 
lago é considerado um dos lugares mais 
espetaculares do mundo com suas águas 
azul-turquesa e sua magnífica vista da 
Geleira Victoria ao fundo. O passeio continua 
até o lago Morraine e o Vale dos Dez Picos 
com acesso ao Parque Nacional Yoho e ao 
Lago Esmeralda. Regresso e pernoite em 
Banff.

Viagem com destino a Jasper, através da 
Icefields Parkway, rodovia com paisagens 
e lagos maravilhosos. Durante o percurso, 
veremos impressionantes geleiras e os 
belíssimos lagos Bow e Peyto. A seguir, 
entraremos no Parque Nacional de Jasper 
- uma das maiores acumulações de gelo 
e neve ao sul do Polo Ártico, formando 8 
geleiras. Uma das mais impressionantes 
é a Geleira Athabasca, onde se fará um 
passeio de Snowcoach (incluído). Visita ao 
lago-geleira Maligne Lake, declarado como 
Patrimônio da Humanidade. Pernoite em 
Jasper.

Café da manhã no hotel. Dia livre em 
Montreal ou excursões opcionais. Pernoite 
em Montreal. Opção: Excurção de um dia a 
Mont Tremblant. Valor sob consulta.

Continuação do roteiro, entrando nos 
territórios da Colúmbia Britânica, passando 
aos pés do Mount Robson, a montanha mais 
alta das Rochosas (3.954m). Continuação da 
viagem até chegar em Kamloops. Pernoite 
em Kamloops.

Em horário a ser determinado, check-out 
do hotel e traslado até o aeroporto para 
embarque no voo de retorno ao Brasil.

canadense que se caracteriza pelo contraste 
entre o mar, as montanhas e sua moderna 
arquitetura. Passaremos pelo Stanley Park, 
Chinatown, o bairro histórico de Gastown e 
o centro financeiro-comercial. Pernoite em 
Vancouver.

MONTREAL / CALGARY | DIA 8

CALGARY / BANFF | DIA 9

BANFF | DIA 10

BANFF / ICEFIELDS / JASPER | 
DIA 11

MONTREAL | DIA 7

JASPER / MONTE ROBSON / 
KAMLOOPS | DIA 12

VANCOUVER | DIA 14

KAMLOOPS / VANCOUVER |  
DIA 13

VANCOUVER | DIA 15



hoteis

não incluiinclui

Observações:

• Passagem aérea.
• Gorjetas: Guias, motoristas, táxis 

e restaurantes.
• Itens de caráter pessoal (tais 

como ligações, bebidas, serviço 
de lavanderia, etc).

• Qualquer item não mencionado 
como incluso.

CLASSE TURISTA SUPERIOR
Toronto: Chelsea Hotel Toronto - Chelsea 
Room

Ottawa: Best Western Plus Ottawa 
Downtown Suites - Standard

Quebec: Hotel Palace Royal - Standard

Montreal: Hotel Le Faubourg Montreal - 
Standard Room

Calgary: Residence Inn by Marriott 
Downtown Calgary

Banff: Banff Ptarmigan Inn - Standard

Banff: Banff Ptarmigan Inn - Standard

Jasper: The Crimson Jasper - Standard 
Room

Kamloops: DoubleTree by Hilton Hotel 
Kamloops

Vancouver: Holiday Inn Downtown Vancouver 
- Standard Room

• 14 noites de hospedagem em hotéis de 
categoria Turista Superior.

• 14 cafés da manhã um misto de 
continental e americano.

• Transporte em ônibus de alto conforto 
ou miniônibus dependendo do número 
de participantes. No 1º, 8º e 15º, somente 
translado. No 5º, 7º e 14º, o transporte 
NÃO está incluso, exceto para as 
excursões opcionais.

• Guia-acompanhante que fala espanhol e / 
ou português durante todo o percurso.

• As visitas às cidades de Toronto, Niágara, 
Ottawa, Québec, Montreal, Calgary, 
Banff, Jasper, Kamloops e Vancouver, 
comentadas por um guia-acompanhante 
ou por um guia local.

• Todas as visitas mencionadas no 
itinerário, exceto quando são indicadas 
como visitas opcionais. Inclui a 
embarcação Hornblower e o Cruzeiro por 
Mil Ilhas, a entrada nos parques de Banff e 
Jasper e no Snowcoach.

• Seguro viagem April International Prime.
• Todos os impostos nacionais, inclusive 

IRRF e IOF.

• Os hotéis estão sujeitos à mudança, conforme 
a disponibilidade no momento da reserva pela 
operadora. Em algumas datas, os hotéis não 
estão disponíveis devido a eventos anuais 
preestabelecidos.

• Os traslados de chegada e saída estão incluidos 
no mesmo dia de chegada e saída do circuito.

• Noites extras podem ser adicionadas em Toronto 
e Vancouver.

• Com referência às noites adicionais, os 
passageiros que chegarem antes do início do 
circuito em Toronto ou que permanecerem 
ao final do circuito em Vancouver, o traslado 
também está incluído desde que as noites sejam 
reservadas conosco.

• Em algumas datas, devido a eventos anuais 
preestabelecidos, o tour pode ter alteração de 
valores.

• Circuito se limita a uma mala de viagem e uma 
maleta de mão por pessoa em todos os veículos 
utilizados no transporte.

• A tarifa para as crianças é aplicável para menores 
de 12 anos acompanhados por dois adultos.

• Valores sujeitos à disponibilidade e alteração 
sem prévio aviso.

• Os valores são por pessoa em Dólar Canadense 
(CAD).

• Documentação como vistos e passaporte válido 
são de total responsabilidade dos passageiros.

• Adicional total por quarto - Saida 29 de Julho: 
CAD 125,00.

• Stampede de Calgary - adicional total por quarto/ 
por noite - Saida 01 de Julho: CAD 230,00.

forma de
pagamento
• 10x, sendo entrada de 20% via 

depósito bancário e o saldo em 9x 
no cartão de crédito.

• Pagamento à vista via depósito 
bancário com 6% de desconto.



3. PACOTE CANADÁ 
completo

Viagem perfeita para conhecer e se encantar 
com a diversidade de cenários e culturas 
entre as costas leste e oeste do Canadá. 
Na costa leste, temos a multicultural 
cidade de Toronto cuja grande atração é a 
CN Tower. Próximo a Toronto fica uma das 
maravilhas naturais do mundo, a Niagara 
Falls. Visitaremos Ottawa, capital do Canadá. 
Quebec City, considerada Patrimônio Cultural 
da Humanidade, que encanta com suas ruas 
estreitas e de pedra e a dinâmica Montreal. 
Entraremos na costa oeste pela cidade de 
Calgary, porta de entrada das Montanhas 
Rochosas. Os Parques Nacionais de Banff e 
Jasper oferecem um cenário indescritível 
com as Montanhas Rochosas e seus picos 
nevados, lindos lagos, extensas florestas 
e vários animais selvagens. Passaremos 
também aos pés do Mount Robson e o 
término da viagem será em Vancouver, 
cidade entre o mar e as montanhas, 
considerada uma das melhores cidades no 
mundo para se morar.

Bem vindo a Toronto! Chegada e traslado ao 
hotel. Restante do dia livre para explorar a 
cidade. Pernoite em Toronto.

Esta manhã bem cedo, após o café, 
seguiremos rumo a Ottawa. No caminho 
faremos uma parada na região das Mil 
Ilhas do Rio São Lourenço, onde faremos 
um cruzeiro cênico de aproximadamente 
1h avistando belas paisagens, construções 
pitorescas e conhecendo um pouco da 
história local. Ao final do Cruzeiro, a viagem 
continua rumo à cidade de Ottawa, a capital 
do Canadá. Poderão ver o Parlamento do 

Café da manhã no hotel. O percurso se 
inicia com a visita à cidade de Toronto, 
capital econômica do país. Passeio pelos 
seguintes lugares: antigo e novo City Hall, 
Parlamento, Bairro Chinês, Universidade de 
Toronto, Torre CN (subida opcional) e Ontario 
Place. Continuação do percurso em direção 
às Cataratas do Niágara. A embarcação 
Hornblower os levará ao coração das 
cataratas. Tempo livre para explorar Niágara 
e retorno a Toronto. Pernoite em Toronto.

Canadá, as residências do Primeiro Ministro 
e do Governador Geral, além de outros 
edifícios do Governo. Ao final do passeio, 
pode-se visitar o Mercado Byward. Tempo 
livre à noite. Pernoite em Ottawa.

Após nosso café da manhã seguiremos 
rumo a histórica cidade de Quebec, a mais 
antiga do Canadá e declarada pela UNESCO 
como Patrimônio Cultural da Humanidade. 
Ao chegarmos, faremos um passeio pelos 
principais pontos de interesse como a 
Praça das Armas, Praça Real, bairro Petit 
Champlain, Parlamento de Québec, Terraço 
Dufferin, Château Frontenac, ruas Saint-
Jean e Grande-Allée e Vieux-Port. Ao final do 
dia teremos tempo livre para caminharmos 
pelo centro histórico, ainda hoje cercado por 
muralhas, e para desfrutar dos muitos cafés 
e restaurantes locais. Pernoite em Quebec.

Após café da manhã teremos o dia 
inteiramente livre para atividades pessoais. 
Aproveite para desfrutar desta bela cidade, 
conhecer todos os pequenos cantos da parte 
histórica, desfrutar de seus ótimos cafés, 
apreciar os artistas locais ou simplesmente 
relaxar com a bela paisagem. Aos que 
desejarem também ofereceremos passeios 
opcionais de meio período ou de dia todo. 
Sugestão 1: visita à Costa de Beaupré, à 
Basílica de Santa Ana, ao desfiladeiro de 
Santa Ana e às Cataratas Montmorency. Das 
9h00 às 13h00. Sugestão 2: excursão de 
01 dia para observar as baleias. Transporte 
incluso. Das 8h00 às 18h00. Duração do 
cruzeiro 03 horas. Disponível de maio a 
outubro. Valores sob consulta.

15 dias e 14 noites

A partir de  
CAD 4.216,00*   

em apartamento duplo

TORONTO | DIA 1

TORONTO / NIÁGARA | DIA 2

NIÁGARA / MIL ILHAS / 
OTTAWA | DIA 3

OTTAWA / QUEBEC | DIA 4

QUEBEC | DIA 5

Roteiro Descritivo

*OS PACOTES ACIMA PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO. FAVOR ENTRAR EM CONTATO



Café da manhã no hotel e restante do 
dia livre em Montreal. Dentre as diversas 
opções de lazer na cidade, podemos sugerir 
uma visita ao autódromo de formula 1, um 
gostoso passeio de bicicleta às margens 
do Rio, ou aproveitar para fazer algumas 
compras do agitado centro da cidade. Aos 
que preferirem, oferecemos tour opcional a 
belíssima vila de Mont-Tremblant. No verão, 
essa área de esqui se transforma em um 
centro esportivo onde a natureza canadense 
assume toda a sua exuberância. De maio 
a outubro, subida de teleférico ao topo da 
montanha e almoço neste mesmo local. 
Pernoite em Montreal.

Saída em direção ao Bow Valley até chegar 
ao Johnston Canyon, onde se poderá fazer 
uma pequena caminhada antes de chegar 
ao mundialmente famoso Lago Louise. 
Este lago é considerado um dos lugares 
mais espetaculares do mundo com suas 
águas azul-turquesa e sua magnífica vista 
da Geleira Victoria ao fundo. O passeio 
continuará até o lago Morraine e o Vale dos 
Dez Picos com acesso ao Parque Nacional 
Yoho e ao Lago Esmeralda. Regresso e 
pernoite em Banff.

Saída em direção ao Bow Valley até chegar 
ao Johnston Canyon, onde se poderá fazer 
uma pequena caminhada antes de chegar 
ao mundialmente famoso Lago Louise. 
Este lago é considerado um dos lugares 
mais espetaculares do mundo com suas 
águas azul-turquesa e sua magnífica vista 
da Geleira Victoria ao fundo. O passeio 
continuará até o lago Morraine e o Vale dos 
Dez Picos com acesso ao Parque Nacional 
Yoho e ao Lago Esmeralda. Regresso e 
pernoite em Banff.

Dia livre, sem transporte para percorrer a 
cidade de Vancouver. Pernoite em Vancouver. 
Opção: Visita à cidade de Victoria. Saída em 
direção ao Terminal de Tsawwassen, para 
pegar o ferry da Companhia BC Ferries e cruzar 
o Estreito de Georgia até chegar à ilha de 
Vancouver. Desembarque e saída para visitar o 
famoso Butchart Gardens, considerado o mais 
belo jardim do país. Em seguida, continuação 
do passeio até à cidade de Victoria. Visita 
panorâmica da cidade e aos seguintes lugares: 
Inner Harbour, Market Square, Bastion Square, 
Parliament Building, Royal British Columbia 
Museum e o famoso e tradicional Hotel 
Empress. Retorno de ferry a Vancouver. Valor 
sob consulta.
Em horário a ser determinado, check-out do 
hotel e traslado até o aeroporto para embarque 
no voo de retorno ao Brasil

Após nosso café da manhã sairemos rumo 
a Montreal, segunda maior cidade de 
língua francesa do mundo, atrás apenas de 
Paris. Ao chegarmos faremos um city tour 
passando pela Velha Montreal, Basílica de 
Notre-Dame (entrada não-inclusa), cidade 
subterrânea, Boulevard Saint-Laurent, Rue 
Saint-Denis e ao Mount Royal, montanha que 
deu nome à cidade. Final de tarde livre para 
desfrutar do clima cosmopolita e jovial da 
cidade. Pernoite em Montreal.

Após uma breve visita de orientação à cidade 
de Calgary, saída em direção ao Parque 
Nacional de Banff. Durante o caminho, visita 
ao famoso hotel Banff Springs da Rede 
Fairmont, às Cascatas de Bow River e à 
Tunnel Moutain. Chegada em Banff, que se 
situa num magnífico enclave, contornado 
pelas Montanhas Rochosas. Tempo livre. 
Opção: subida de teleférico-gôndola na 
Sulphur Mountain (não incluso), de onde 
se tem uma vista panorâmica fantástica da 
região. Pernoite em Banff.

Café da manhã no hotel ou um box-lunch, 
dependendo da hora do voo. Traslado ao 
aeroporto para embarque com destino 
a Calgary. (Vôo interno direto Montreal a 
Calgary não incluso). Bem-vindos à cidade de 
Calgary! Chegada e traslado ao hotel. Tempo 
livre para explorar a cidade. Pernoite em 
Calgary

Viagem com destino a Jasper, através da 
Icefields Parkway, rodovia com paisagens 
e lagos maravilhosos. Durante o percurso, 
veremos impressionantes geleiras e os 
belíssimos lagos Bow e Peyto. A seguir, 
entraremos no Parque Nacional de Jasper 
- uma das maiores acumulações de gelo 
e neve ao sul do Polo Ártico, formando 8 
geleiras. Uma das mais impressionantes 
é a Geleira Athabasca, onde se fará um 
passeio de Snowcoach (incluído). Visita ao 
lago-geleira Maligne Lake, declarado como 
Patrimônio da Humanidade. Pernoite em 
Jasper.

Continuação do roteiro, entrando nos 
territórios da Colúmbia Britânica, passando 
aos pés do Mount Robson, a montanha mais 
alta das Rochosas (3.954m). Continuação da 
viagem até chegar em Kamloops. Pernoite 
em Kamloops.

MONTREAL | DIA 7
BANFF | DIA 10

KAMLOOPS / VANCOUVER |  
DIA 13

VANCOUVER | DIA 14 E 15

QUEBEC / MONTREAL | DIA 6 CALGARY / BANFF | DIA 9

MONTREAL / CALGARY | DIA 8

BANFF / ICEFIELDS / JASPER | 
DIA 11

JASPER / MONT ROBSON / 
KAMLOOPS | DIA 12



hoteis

não inclui

inclui

Observações:

• Passagem aérea.
• Gorjetas: Guias, motoristas, táxis e 

restaurantes.
• Itens de caráter pessoal (tais 

como ligações, bebidas, serviço de 
lavanderia, etc).

• Qualquer item não mencionado como 
incluso.

TURISTA SUPERIOR
Toronto: Chelsea Hotel Toronto - Chelsea 
Room

Niagara Falls: Crowne Plaza Fallsview - 
Fallsview Room

Ottawa: Best Western Plus Ottawa 
Downtown Suites - Standard

Quebec : Le Concorde - Standard

Montreal : Le Nouvel Hotel - Standard 
Room

Calgary: Residence Inn by Marriott 
Downtown Calgary

Banff: Banff Caribou Lodge - Standard 
Room

Jasper: Best Western Inn & Suites - 
Standard

Kamloops: Best Western Plus

Vancouver: Delta Vancouver Suite Hotel - 
Delta Suite

• 14 noites de hospedagem em hotéis 
categoria Turista Superior.

• 14 cafés da manhã um misto de 
continental e americano.

• Transporte em ônibus de alto conforto 
ou miniônibus dependendo do número 
de participantes. No 1º, 8º e 15º dias, 
somente traslado. No 5º, 7º e 14º dias, 
transporte NÃO está incluído, exceto para 

as excursões opcionais.
• Guia-acompanhante que fala espanhol e / 

ou português durante todo o percurso.
• As visitas às cidades de Toronto, Niágara, 

Ottawa, Québec, Montreal, Calgary, 
Banff, Jasper, Kamloops e Vancouver, 
comentadas por um guia-acompanhante 
ou por um guia-local.

• Todas as visitas mencionadas no 
itinerário, exceto quando são indicadas 
como visitas opcionais/ sugestão.

• Inclui a embarcação Hornblower e 
o Cruzeiro por Mil Ilhas a entrada 
nos parques de Banff e Jasper e no 
Snowcoach.

• Seguro viagem April International Prime.
• Todos os impostos nacionais, inclusive 

IRRF e IOF

• Os hotéis estão sujeitos à mudança, 
conforme a disponibilidade no 
momento da reserva pela operadora. 
Em algumas datas, os hotéis não estão 
disponíveis devido a eventos anuais 
preestabelecidos.

• Os traslados de chegada e saída estão 
incluídos no mesmo dia de chegada e 
saída do circuito.

• Com referência às noites adicionais, 
os passageiros que chegarem antes do 
início do circuito em Toronto ou que 
permanecerem ao final do circuito em 
Vancouver, o traslado também está 
incluído desde que as noites sejam 
reservadas conosco.

• Noites extras podem ser adicionadas em 
Toronto e Vancouver.

• Em algumas datas, devido a eventos 
anuais preestabelecidos, poderá haver 
alteração de valores no tour.

• A tarifa para as crianças é aplicável para 
menores de 12 anos acompanhados por 
dois adultos.

• Circuito se limita a uma mala de viagem 
e uma maleta de mão por pessoa 
em todos os veículos utilizados no 
transporte.

• Valores sujeitos à disponibilidade e 
alteração sem prévio aviso.

• Os valores são por pessoa em Dólar 
Canadense (CAD).

• Documentação como vistos e 
passaporte válido são de total 
responsabilidade dos passageiros.

• 28 de Julho, 18 de Agosto, 15 de 
Setembro, Suplemento por quarto: CAD 
250,00.

• Saidas 30 de Junio e 7 de Julho, 
Suplemento por quarto: CAD 230,00

forma de
pagamento
• 10x, sendo entrada de 20% via 

depósito bancário e o saldo em 9x 
no cartão de crédito.

• Pagamento à vista via depósito 
bancário com 6% de desconto.



4. PACOTE CANADÁ 
FANTÁSTICO 

Desfrute do melhor que o Canadá pode oferecer de 
forma tranqüila. Viaje pelas mais belas paisagens, 
desfrute da diversidade cultural canadense e 
explore os sabores das Costa Leste e Oeste 
Canadense. Chegaremos a Toronto, maior e 
mais importante cidade do país e mundialmente 
conhecida por sua qualidade de vida e pela CN 
Tower, mais alta torre do mundo. Ainda visitaremos 
a impressionante Niagara Falls e o pitoresco vilarejo 
de Niagara-on-the-Lake antes de seguimos viagem 
às margens do Rio São Lourenço até chegarmos 
a Ottawa. A Capital canadense oferece prédios de 
inspiração Britânica, excelentes Museus e o canal 
hideau, patrimônio da Humanidade. Seguiremos 
viagem a histórica Quebec, com sua atmosfera 
francesa e terminaremos a Costa leste na 
cosmopolita e agitada Montreal. Daqui voaremos a 
Calgary, porta de entrada das magníficas Montanhas 
Rochosas, de onde seguiremos a pitoresca e 
encantadora Banff. As belezas naturais desta 
região se estendem ao Lake Louise até chegar a 
Jasper, passando pela Athabasca Glacier, uma das 
estradas mais cênicas do mundo, rodeada de lagos 
cristalinos e glaciares. Por fim, visitaremos a famosa 
Vancouver, cidade rodeada pela montanha e o mar, 
cenário de diversos filmes de Hollywood e por fim a 
fascinante Victoria.

Bem vindo a Toronto! Chegada e traslado ao 
hotel. Restante do dia livre para explorar a 
cidade. Pernoite em Toronto.

Após o café da manhã, o percurso segue 
para Mil Ilhas. O Cruzeiro pelas ilhas tem 
a duração de uma hora e se pode apreciar 
diversas paisagens (disponível de maio a 
outubro. Fora destas datas, substituído por 

Café da manhã no hotel. O percurso se 
inicia com a visita à cidade de Toronto, 
capital econômica do país. Passeio pelos 
seguintes lugares: antigo e novo City Hall, 
Parlamento, Bairro Chinês, Universidade de 
Toronto, Torre CN (subida opcional) e Ontario 
Place. Continuação do percurso em direção 
às Cataratas do Niágara. A embarcação 
Hornblower os levará ao coração das 
cataratas (de 15 de maio a 15 de outubro. 
Fora destas datas, substituído por Journey 
Behind the Falls). Tempo livre para explorar 
Niágara e ver as cataratas iluminadas à noite. 
Pernoite em Niágara.

Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída 
para Québec, a cidade mais antiga do Canadá 
e declarada pela UNESCO como Patrimônio 
Cultural da Humanidade. Passeio pelos 
seguintes lugares: Praça das Armas, Praça 
Real, bairro Petit Champlain, Parlamento de 
Québec, Terraço Dufferin, Château Frontenac, 
ruas Saint-Jean e Grande-Allée e Vieux-Port. 
Tempo livre à noite. Pernoite em Quebec

Após café da manhã teremos o dia 
inteiramente livre para atividades pessoais. 
Aproveite para desfrutar desta bela cidade, 
conhecer todos os pequenos cantos da parte 
histórica, desfrutar de seus ótimos cafés, 
apreciar os artistas locais ou simplesmente 
relaxar com a bela paisagem. Aos que 
desejarem também ofereceremos passeios 
opcionais de meio período ou de dia todo. 
Sugestão 1: visita à Costa de Beaupré, à 
Basílica de Santa Ana, ao desfiladeiro de 
Santa Ana e às Cataratas Montmorency. Das 
9h00 às 13h00. Sugestão 2: excursão de 
01 dia para observar as baleias. Transporte 
incluso. Das 8h00 às 18h00. Duração do 
cruzeiro 03 horas. Disponível de maio a 
outubro. Valor sob consulta.

Museu canadense de história). Ao final do 
Cruzeiro, a viagem continua rumo à cidade 
de Ottawa, a capital do Canadá. Poderão ver 
o Parlamento do Canadá, as residências do 
Primeiro Ministro e do Governador Geral, 
além de outros edifícios do Governo. Ao 
final do passeio, pode-se visitar o Mercado 
Byward. Tempo livre à noite. Pernoite em 
Ottawa.

18 dias e 17 noites

A partir de  
CAD 5.308,00*   

em apartamento duplo

TORONTO | DIA 1

NIAGARA / MIL ILHAS / 
OTTAWA | DIA 3

TORONTO / NIAGARA FALLS | 
DIA 2

OTTAWA / QUEBEC | DIA 4

QUEBEC | DIA 5

Roteiro Descritivo

*OS PACOTES ACIMA PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO. FAVOR ENTRAR EM CONTATO



Café da manhã no hotel e restante do dia livre 
em Montreal. Sugerimos um tour opcional a 
belíssima vila de Mont-Tremblant. No verão, 
essa área de esqui se transforma em um 
centro esportivo onde a natureza canadense 
assume toda a sua exuberância. De maio 
a outubro, subida de teleférico ao topo da 
montanha e almoço neste mesmo local. 
Retorno e pernoite em Montreal. Valor sob 
consulta.

Saída em direção ao Bow Valley até chegar 
ao Johnston Canyon, onde se poderá fazer 
uma pequena caminhada antes de chegar 
ao mundialmente famoso Lago Louise. Este 
lago é considerado um dos lugares mais 
espetaculares do mundo com suas águas 
azul-turquesa e sua magnífica vista da Geleira 
Victoria ao fundo. O passeio continuará até 
o lago Morraine e o Vale dos Dez Picos com 
acesso ao Parque Nacional Yoho e ao Lago 
Esmeralda. Regresso e pernoite em Banff.

Saída em direção à cidade de Vancouver 
por uma área de cultivo e ranchos apesar 
da pouca pluviosidade. Entrada na área de 
Cariboo, famosa pelas primeiras colônias dos 
exploradores de ouro. Segue-se em direção 
ao Rio Fraser até Hope, descendo através 
de vastos vales até a cidade cosmopolita 
de Vancouver. Visita panorâmica da cidade 
mais importante do oeste canadense que 
se caracteriza pelo contraste entre o mar, 
as montanhas e sua moderna arquitetura. 
Percorre-se o Parque Stanley, o bairro Chinês, 
o bairro histórico de Gastown e o centro 
financeiro-comercial. Pernoite em Vancouver.

Saída em direção ao Terminal de Tsawwassen, 
para pegar o ferry da Companhia BC Ferries, 
com o qual cruza-se o Estreito de Georgia até 
chegar à Ilha de Vancouver. Desembarque e 
saída para visitar os famosos Jardins Butchart, 
considerados os mais belos do país. Em 
seguida, continua-se até à cidade de Victoria. 
Visita panorâmica da cidade e aos seguintes 
lugares: porto esportivo, áreas do mercado e 
do Bastião, Parlamento, Museu Real e o famoso 
e tradicional Hotel Empress. Pernoite em 
Victoria.
Café da manha no hotel. Dia livre em 
Victoria. Saída no final da tarde para retornar 
a Vancouver em ferry. Hospedagem em 
Vancouver.

Dia livre, sem transporte para percorrer a 
cidade de Vancouver. Pernoite em Vancouver 

Café da manhã no hotel. Traslado ao Aeroporto 
de Vancouver para pegar o voo de volta. O 
traslado está sujeito aos horários dos voos.

Após nosso café da manhã sairemos rumo 
a Montreal, segunda maior cidade de língua 
francesa do mundo, atrás apenas de Paris. Ao 
chegarmos faremos um city tour passando 
pela Velha Montreal, Basílica de Notre-Dame 
(entrada não-inclusa), cidade subterrânea, 
Boulevard Saint-Laurent, Rue Saint-Denis e 
ao Mount Royal, montanha que deu nome à 
cidade. Final de tarde livre para desfrutar do 
clima cosmopolita e jovial da cidade.

famoso hotel Banff Springs da Rede Fairmont, 
às Cascatas de Bow River e à Tunnel Moutain. 
Chegada em Banff, que se situa num magnífico 
enclave, contornado pelas Montanhas 
Rochosas. Tempo livre. Opção: subida de 
teleférico-gôndola na Sulphur Mountain, de 
onde se tem uma vista panorâmica fantástica 
da região. Pernoite em Banff.

Após uma breve visita de orientação à cidade 
de Calgary, saída em direção ao Parque 
Nacional de Banff. Durante o caminho, visita ao 

Café da manhã no hotel e restante do dia livre 
em Montreal. Dentre as diversas opções de 
lazer na cidade, podemos sugerir uma visita ao 
autódromo de formula 1, um gostoso passeio 
de bicicleta às margens do Rio, ou aproveitar 
para fazer algumas compras do agitado centro 
da cidade.

Café da manhã no hotel ou um box-lunch, 
dependendo da hora do voo. Traslado ao 
aeroporto para embarque com destino a 
Calgary. Vôo interno de Montreal a Calgary 
não incluso. Bem-vindos à cidade de Calgary! 
Chegada e traslado ao hotel. Tempo livre para 
explorar a cidade. Pernoite em Calgary.

Viagem com destino a Jasper, através da 
Icefields Parkway, rodovia com paisagens 
e lagos maravilhosos. Durante o percurso, 
veremos impressionantes geleiras e os 
belíssimos lagos Bow e Peyto. A seguir, 
entraremos no Parque Nacional de Jasper - 
uma das maiores acumulações de gelo e neve 
ao sul do Polo Ártico, formando 8 geleiras. 
Uma das mais impressionantes é a Geleira 
Athabasca, onde se fará um passeio de 
Snowcoach (incluído). Visita ao lago-geleira 
Maligne Lake, declarado como Patrimônio da 
Humanidade. Pernoite em Jasper.

Continuação do roteiro, entrando nos 
territórios da Colúmbia Britânica, passando aos 
pés do Mount Robson, a montanha mais alta 
das Rochosas (3.954m). Continuação da viagem 
até chegar em Kamloops. Opção: Blue River 
Safari. Pernoite em Kamloops.

MONTREAL | DIA 7

BANFF | DIA 11

KAMLOOPS / VANCOUVER |  
DIA 14

VANCOUVER / VICTORIA / 
VANCOUVER | DIA 16 E 17

VANCOUVER | DIA 15

VANCOUVER | DIA 18

QUEBEC / MONTREAL | DIA 6

MONTREAL | DIA 8

MONTREAL / CALGARY | DIA 9

CALGARY / BANFF | DIA 10

BANFF / ICEFIELDS / JASPER | 
DIA 12

JASPER / MONTE ROBSON / 
KAMLOOPS | DIA 13



hoteis

não inclui

inclui

Observações:

• Passagem aérea.
• Gorjetas: Guias, motoristas, táxis e 

restaurantes.
• Itens de caráter pessoal (tais 

como ligações, bebidas, serviço de 
lavanderia, etc).

• Qualquer item não mencionado como 
incluso.

TURISTA SUPERIOR
Toronto: Chelsea Hotel Toronto - Chelsea 
Room

Niagara Falls: Crowne Plaza Fallsview - 
Fallsview Room

Ottawa: Best Western Plus Ottawa Downtown 
Suites - Standard

Quebec: Hotel Palace Royal - Standard

Montreal: Hotel Le Faubourg Montreal - 
Standard Room

Calgary: Residence Inn by Marriott Downtown 
Calgary

Banff: Banff Caribou Lodge & Spa - Standard

Jasper: Marmot Lodge - Standard

Kamloops: DoubleTree by Hilton Hotel 
Kamloops

Vancouver: Holiday Inn Downtown Vancouver - 
Standard Room

Victoria : Chateau Victoria Hotel & Suites - 
Standard

• 17 noites de hospedagem em hotéis 
categoria turista superior.

• 17 cafés da manhã.
• Transporte em ônibus de alto conforto 

ou miniônibus dependendo do número de 
participantes. No 1°, 9° e 18º dia haverá 
traslado. No 5°, 7º e 8° dia o traslado 
não está incluído exceto nas excursões 
opcionais.  

No 17º, traslado Victoria - Vancouver.
• Guia falando espanhol durante toda a 

viagem.
• Visitas a Toronto, Niágara, Ottawa, Quebec, 

Montreal, Calgary, Banff, Jasper, Kamloops, 
Victoria e Vancouver comentadas pelo guia 
ou por um guia local.

• Todas as visitas mencionadas, exceto como 
visitas opcionais.

• Inclui a embarcação Hornblower e o 
Cruzeiro por Mil Ilhas, entrada nos parques 
de Banff e Jasper e no Snowcoach, o ferry 
ida e volta a Victoria e a entrada Butchart 
Gardens.

• Transporte de uma mala e uma mala de 
mão por pessoa.

• Seguro viagem April International Prime.
• Todos os impostos nacionais, inclusive IRRF 

e IOF.

• Os hotéis estão sujeitos à mudança, 
conforme a disponibilidade no momento 
da reserva pela operadora. Em algumas 
datas, os hotéis não estão disponíveis 
devido a eventos anuais preestabelecidos.

• Noites extras podem ser adicionadas em 
Toronto e Vancouver.

• Os traslados de chegada e saída estão 
inclusos no mesmo dia de chegada e saída 
do circuito.

• Os passageiros que chegarem antes 
do início do circuito em Toronto ou 
que permanecerem ao final do circuito 
em Vancouver, o traslado também 
está incluído no preço e, no caso, a 
contratação das noites adicionais forem 
feitas conosoco.

• Em algumas datas, devido a eventos 
anuais preestabelecidos, poderá haver 
alteração de valores no tour.

• Circuito se limita a uma mala de viagem e 
uma maleta de mão por pessoa em todos 
os veículos utilizados no transporte.

• A tarifa para as crianças é aplicável para 
menores de 12 anos acompanhados por 
dois adultos.

• Valores sujeitos à disponibilidade e 
alteração sem prévio aviso.

• Os valores são por pessoa em Dólar 
Canadense (CAD).

• Documentação como vistos e passaporte 
válido são de total responsabilidade dos 
passageiros.forma de

pagamento
• 10x, sendo entrada de 20% via 

depósito bancário e o saldo em 9x no 
cartão de crédito.

• Pagamento à vista via depósito 
bancário com 6% de desconto.



5. PACOTE ROTA DE 
MAR A MAR 

Viagem para conhecer o Canadá de costa a 
costa, com o acompanhamento de um guia, 
desbravando este país imenso marcado 
por florestas, montanhas, lagos e grandes 
cidades cosmopolitas. O início da viagem 
será pela costa leste, conhecendo esta 
bela região, onde visitaremos as principais 
cidades como a multicultural cidade de 
Toronto. Niagara Falls, uma das maravilhas 
naturais do mundo. Ottawa, capital do 
Canadá. a dinâmica Montreal e Quebec 
City, considerada Patrimônio Cultural da 
Humanidade. Em seguida, passaremos para a 
costa oeste canadense, tendo como primeiro 
contato a cidade de Vancouver, considerada 
uma das melhores cidades no mundo para 
se morar. Outro grande destaque da viagem 
será as Montanhas Rochosas, com seus picos 
nevados, lindos lagos, extensas florestas 
e vários animais selvagens. Conheceremos 
Victória, capital da Columbia Britânica.

Chegada a Toronto. Recepção no Aeroporto e 
Transporte ao hotel. Dia livre para atividades 
diversas. Com arquitetura icônica, atrações, 
museus e galerias fascinantes, vida noturna 
agitada e espetáculos de primeira qualidade, 
esta cidade nunca dorme! Conheça os 
bairros culturalmente diversos com lojas 
ecléticas e tentadores restaurantes que 
servem pratos deliciosos de todos os cantos 
do mundo. Hospedagem.

Café da manhã Continental e partida para 
visita panorâmica à moderna cidade com 
seus principais pontos turísticos, tais 
como: Palácio da Prefeitura, Palácio do 
Governo, Universidade, a elegante área de 
Yorkville, Chinatown, etc. Continuamos 
nosso tour com destino às mundialmente 
famosas Cataratas do Niágara. Durante a 
sua permanência nas Cataratas teremos 
uma atração incluída: o passeio de Barco 
Hornblower. Visitaremos o Parque da Rainha 
Victoria, Table Rock, e outros lugares de 
interesse. Regresso a Toronto por Relógio 
Floral, Escola de Horticultura e faremos 
uma parada em Niagara-onthe-Lake que 
foi a primeira capital do Upper Canada. 
Hospedagem.

Café da manhã Continental. Partiremos 
hoje em uma viagem em direção a Ottawa 
parando em Rockport onde faremos um 
cruzeiro das famosas 1000 Ilhas (Incluído). A 
nossa rota, então, serpenteia pelos campos 
contínuos, seguindo os rios e lagos do Canal 
Rideau. Na chegada à Ottawa, faremos 
uma excursão turística da capital nacional. 
Definida pelo Canal Rideau (designado pela 
UNESCO como um Patrimônio Mundial) 
e os edifícios governamentais na Colina 
do Parlamento, a cidade oferece diversos 
pontos turísticos, incluindo os jardins 
públicos, Byward Market e a Prefeitura. 
Hospedagem.

Café da manhã Continental e saída para 
passeio de cidade panorâmico, visitando o 
centro Financeiro, Casa do Primeiro Ministro 
e do Governador Geral, residência dos 
Embaixadores, etc. Durante os meses de 
Julho e Agosto, às 10.00 hrs. da manhã, terão 
a oportunidade de assistir à troca da guarda. 
Na parte da tarde continuamos nossa viagem 
até chegarmos a Quebec City. Hospedagem.

Café da Manhã Tipo Buffet. Nosso dia 
começa com um passeio nesta cidade 
maravilhosa, considerada a cidade mais 
Europeia da América do Norte. Visitaremos 
suas Fortificações, Parque das Batalhas, 
Praça Royal, Terraço Dufferin e sentiremos 
sua magia secular caminhando por ruas 
estreitas e aconchegantes e apreciando 
pintores e músicos por toda parte. 
Hospedagem..

Café da Manhã Tipo Buffet. Manhã livre, a 
tarde continuamos nossa viagem até Montreal. 
Chegada e hospedagem. Aproveite esta tarde 
para passear pelos subterrâneos desta cidade.

18 dias e 17 noites

A partir de  
CAD 5.304,00*    

em apartamento duplo

TORONTO | DIA 1

TORONTO / NIAGARA FALLS / 
TORONTO | DIA 2

TORONTO / OTTAWA | DIA 3

OTTAWA / QUEBEC CITY | DIA 4

QUEBEC CITY | DIA 5

QUEBEC CITY / MONTREAL | DIA 6

Roteiro Descritivo

*OS PACOTES ACIMA PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO. FAVOR ENTRAR EM CONTATO



Café da manhã Canadense e saída para 
uma viagem agradável ao oeste de Toronto, 
passando por quilômetros infinitos de terras 
agrícolas contínuas e pequenos municípios do 
Leste de Ontário. Hospedagem em Toronto.

Após o café da manhã, neste dia visitaremos 
o famoso Butchart Gardens (ingresso incluso). 
Hospedagem.

Café da manhã Continental. Manhã livre para 
compras de último minuto. No horário a ser 
determinado, transporte ao Aeroporto de 
Vancouver. Fim dos nossos serviços.

Após o café da manhã Continental, partimos 
para uma panorâmica da cidade de Victoria 
visitando os principais pontos turísticos como 
Harbour Front, a Universidade de Victoria, 
as áreas residenciais na beira-mar, entre 
outros. Continuaremos para Swartz Bay, onde 
tomaremos o ferry de volta a Vancouver. 
Chegada e hospedagem.

Após café da manhã no hotel iniciaremos 
a viagem com destino a Kelowna seguindo 
o Fraser River e passando pelas cidades 
de Chilliwack, Hope e Merrit. Em seguida 
entraremos no Okanagan Valley, a região mais 
importante do Canadá no cultivo de frutas e 
renomada devido a produção vinícola. Aqui 
estão algumas das mais conceitudas vinhas do 
país. Finalmente chegaremos a bela Kelowna, 
com toda sua beleza natural e excelente 
gastronomia.

Após nosso café da manhã conheceremos 
o parque nacional de Jasper, com algumas 
das mais belas paisagens das Rochosas 
Canadenses. Em seguida continuaremos nossa 
viagem através do Mt. Robson Provincial Park 
onde teremos a oportunidade de contemplar 
o “Mt. Robson” com 3.954 m. de altura, o 
ponto culminante das Montanhas Rochosas 
Canadenses. Prosseguiremos por estradas 
maravilhosas, sempre cercados pela natureza, 
até chegarmos a pitoresca Kamloops

Café da manhã Continental. Hoje seguimos 
nossa viagem a Horseshoe Bay e partiremos de 
ferryboat para Nanaimo. Chegando a Nanaimo 
seguiremos pelo Strait of Georgia Shoreline 
até a cidade de Victoria. A capital da British 
Columbia mescla o charme colonial britânico 
com o gosto inovador da costa oeste pela 
moda, comida e artes. Hospedagem

Café da manhã Continental e visita desta 
cidade cosmopolita de língua francesa. Nosso 
guia nos levará a conhecer as áreas Financeira 
e Comercial, o velho Montreal, a famosa 
Basílica de Notre Dame (visita do interior 
incluída), o Monte Royal e outros lugares de 
interesse. Resto da tarde livre. Hospedagem.

repleto de produtos locais, artesãos e artistas, 
excelnetes restaurantes e bares, além de ter 
uma vista privilegiada da região central de 
Vancouver.

Após café da manhã no hotel, saída para 
passeio de 3 horas por esta maravilhosa 
cidade, visitando os principais pontos 
turísticos como bairro histórico de Gastown, 
a agitada Chinatown, o centro Comercial e 
Financeiro, English Bay e o magnífico Stanley 
Park, na área central da cidade. Nossa tarde 
sera livre. Sugerimos passeio a Grandville 
Market, onde você encontrará um Mercado 

Café da manhã Continental. Em horário a 
ser determinado, transporte ao aeroporto de 
Toronto. Voo para Vancouver (não incluso). 
Chegada a Vancouver, recepção no Aeroporto 
e transporte ao hotel. Hospedagem. Resto 
do dia livre para atividades diversas. 
Consistentemente classificada como uma das 
melhores cidades para se morar no mundo, 
Vancouver é o portal para a incrível beleza 
natural da Colúmbia Britânica. Rodeada pelas 
espetaculares Montanhas Costeiras e pelo 
brilhante Oceano Pacífico, pode-se fazer 
caminhadas na floresta sempre verde sem 
sair do centro da cidade, almoçar em um 
movimentado mercado à beira-mar, passar 
a tarde observando a vida selvagem da 
montanha, depois jantar ou dançar na noite em 
um dos muitos bairros animados da cidade.

Após café da manhã prosseguiremos a viagem 
através da rota cênica via Vernon, Three Valley 
Gap, Rogers Pass e Golden, onde estaremos 
cercados por natureza intocada e poderemos 
observar belas montanhas e glaciares. Ao 
fim do dia entraremos no Banff National Park 
e prosseguiremos até o hotel no centro do 
charmoso vilarejo de Banff.

Após o café da manhã sairemos para um 
passeio de Banff e região visitando as 
quedas do Bow Falls, Tunnel Mountain e os 
Hoodoos. Continuaremos em direção a Jóia 
das Rochosas, o Lake Louise para visita e 
fotos deste lindo lago e seu Glaciar Victoria. 
Seguiremos a viagem contemplando de perto 
o Bow e Peyto Lakes, chegando a Columbia 
Icefields onde poderemos andar sobre as 
geleiras num ônibus conhecido como Ice 
Explorer que percorre alguns trechos dos 300 
km2 cobertos de gelos do Athahasca Glacier 
(ingresso incluído). Após o passeio, saída para 
Jasper.

MONTREAL / TORONTO | DIA 8

VICTORIA | DIA 16

VANCOUVER | DIA 18

VICTORIA / SWARTZ BAY / 
VANCOUVER | DIA 17

VANCOUVER / KELOWNA |  
DIA 11

JASPER / KAMLOOPS | DIA 14

KAMLOOPS / HORSESHOE BAY 
/ NANAIMO / VICTORIA  | DIA 15

MONTREAL | DIA 7

TORONTO / VANCOUVER | DIA 9

VANCOUVER | DIA 10

KELOWNA / BANFF | DIA 12

JASPER / MONTE ROBSON / 
KAMLOOPS | DIA 13



hoteis

não inclui

inclui

Observações:

• Passagem aérea.
• Qualquer despesa de caráter pessoal (como 

ligações nos hotéis, serviço de lavanderia, 
excesso de bagagem, dentre outras).

• Gorjetas aos guias, motoristas e guias 
locais.

• Qualquer item não mencionado como 
incluso.

• Refeições não mencionadas como inclusas.

TURISTA SUPERIOR
Toronto: Westin Harbour Castle Hotel - 
Standard

Ottawa: Courtyard By Marriott Ottawa - 
Standard

Quebec : Hotel Chateau Laurier Quebec - 
Standard

Montreal: Best Western Plus Ville Marie 
Hotel & Suites - Standard Queen Room

Vancouver : Holiday Inn Vancouver Centre 
- Standard

Kelowna: Prestige Hotel Kelowna - 
Standard
Banff:  Brewster Mountain Lodge - 
Standard Room

Jasper: Lobstick Lodge - Standard

Kamloops: Four Points by sheraton 
Kamloops

Victoria: Royal Scot Suite Hotel - Guest 
Room

• Hospedagem nos hotéis mencionados ou 
similares.

• Café da manhã diário.
• Traslados do aeroporto/hotel e vice-versa.
• Todo circuito em van/mini-bus/ônibus de 

acordo com o número de passageiros.
• Guia acompanhante falando Português e/ou 

Espanhol para todo o percurso.

• Serviço de bagageiro nos hotéis (uma mala 
por pessoa).

• Circuito se limita a uma mala de viagem e 
uma maleta de mão por pessoa em todos 
veículos utilizados no transporte.

• Ingresso para o Barco Hornblower nas 
Cataratas do Niágara.

• Admissão a Basílica de Notre Dame.
• Ingresso ao Cruzeiro de 1 hora das 1000 

Ilhas.
• Ingresso aos Parques Nacionais.
• Ingresso para o passeio de Ice Explorer em 

Columbia Icefields.
• Ferry de ida-e-volta a ilha de Vancouver.
• Ingresso para Butchart Gardens em Victoria.
• Seguro viagem April International Prime.
• Todos os impostos nacionais, inclusive IRRF 

e IOF.

• Os hotéis mencionados são 
informativos, podendo sofrer alteração 
para outro de mesma categoria no 
momento da reserva.

• Valores sujeitos à disponibilidade e 
alteração sem prévio aviso.

• Noites extras podem ser adicionadas em 
Toronto e Vancouver.

• Os valores são por pessoa em Dolar 
Canadense (CAD).

• Valores para menores de 12 anos 
compartilhando o mesmo quarto com 
dois adultos.

• Circuito se limita a uma mala de viagem 
e uma maleta de mão por pessoa 
em todos os veículos utilizados no 
transporte.

• Em função dos longos trajetos deste 
roteiro, não aceitam crianças menores 
de 6 anos.

• Os traslados de chegada e saída para os 
Círcuitos Guiados (Rotas) estão inclusos 
somente se as noites extras forem 
reservadas conosco.

• Saída garantida para mínimo de 02 
passageiros.

• Documentação como vistos e 
passaporte válido são de total 
responsabilidade dos passageiros.

forma de
pagamento
• 10x, sendo entrada de 20% via 

depósito bancário e o saldo em 9x no 
cartão de crédito.

• Pagamento à vista via depósito 
bancário com 6% de desconto.



6. PACOTE ROTA DE MAR A MAR 

Desfrute do melhor que o Canadá pode 
oferecer de forma tranqüila. Viaje pelas mais 
belas paisagens, desfrute da diversidade 
cultural canadense e explore os sabores das 
Costa Leste e Oeste Canadense. Chegaremos 
na cosmopolita e agitada Montreal, e 
seguiremos viagem a histórica Quebec, com 
sua atmosfera francesa. Continuaremos por 
Ottawa, a Capital canadense que oferece 
prédios de inspiração Britânica, excelentes 
Museus e o canal hideau, patrimônio da 
Humanidade. Toronto, não poderia ficar de 
fora dessa jornada, sendo a maior e mais 
importante cidade do país e mundialmente 
conhecida por sua qualidade de vida e 
pela CN Tower, mais alta torre do mundo. 
Passaremos pela impressionante Niagara 
Falls e o pitoresco vilarejo de Niagara-on-
the-Lake e voltaremos a Toronto. Daqui 
voaremos a Calgary, porta de entrada das 
magníficas Montanhas Rochosas, de onde 
seguiremos a pitoresca e encantadora Banff, 
passando pela Athabasca Glacier, uma das 

Bem-vindos à cidade de Montreal. Tempo 
livre para explorar a cidade. Pernoite em 
Montreal

Café da manhã no hotel. O passeio se inicia 
em Montreal, a segunda maior cidade onde 
se fala francês depois de Paris. Visita ao 
Velho Montreal, à Basílica de Notre-Dame 
(entrada não inclusa), à cidade subterrânea, 
ao Boulevard Saint- Laurent, à Rua Saint-

Denis e ao Mont-Royal. Pela tarde tempo 
livre para conhecer o Montreal subterrâneo o 
qual tem quilômetros de lojas ou para fazer 
alguma atividade opcional. Hospedagem em 
Montreal.

estradas mais cênicas do mundo, rodeada 
de lagos cristalinos e glaciares. As belezas 
naturais desta região se estendem ao Lake 
Louise até chegar a Jasper, passando ao pé 
do Monte Robson, a montanha mais alta 
das Rochosas e continuando até chegar a 
Kamloops, sairemos em direção a Whistler, 
sede dos Jogos Olímpicos de 2010 e 
considerada a melhor estação de esqui da 
América do Norte. De Whistler partiremos 
em direção ao Terminal de Horshoe Bay para 
pegar o ferry que leva a Ilha de Vancouver, 
chegando até a linda e charmosa Victória. 
Por fim, visitaremos a famosa Vancouver, 
cidade rodeada pela montanha e o mar, 
cenário de diversos filmes de Hollywood.

Café da manhã no hotel. Tempo livre pela 
manhã para continuar conhecendo Montreal. 
Saída para Québec, a cidade mais antiga 
do Canadá e declarada pela UNESCO 
como Patrimônio Cultural da Humanidade. 
Passeio pelos seguintes lugares: Praça das 
Armas, Praça Real, bairro Petit Champlain, 
Parlamento de Québec, Terraço Dufferin, 
Château Frontenac, ruas Saint-Jean e 
Grande-Allée e Vieux-Port. Tempo livre à 
noite. Pernoite em Quebec.

Café da manhã no hotel. Dia livre sem 
transporte para passear por conta própria 
pela cidade de Quebec. Aproveite para 
conhecer as ruelas do Antigo Quebec e 
descobrir as Planícies de Abraham e sua 
cidadela. Hospedagem em Quebec.

Café da manhã no hotel. Excursão para ver 
as baleias. Duração de aproximadamente 
10 horas. Saída em direção a região de 
Charlevoix conhecida pelas suas paisagens 
marinhas majestosas e declarada Patrimônio 
Mundial da Biosfera. Embarque num cruzeiro 
com duração de 3 horas. Durante o cruzeiro, 
poderão admirar a beleza desta região 
única no mundo e terão a oportunidade 
de ver algumas das 10 espécies de baleias 
que migram para esta área em busca de 
alimentos entre Maio e Outubro. Retorno a 
Quebec. Hospedagem em Quebec

19 dias e 18 noites

A partir de  
CAD 6.240,00*      

em apartamento duplo

MONTREAL | DIA 1

MONTREAL | DIA 2

MONTREAL / QUEBEC | DIA 3

QUEBEC | DIA 4

QUEBEC / CHARLEVOIX / 
QUEBEC | DIA 5Roteiro Descritivo

*OS PACOTES ACIMA PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO. FAVOR ENTRAR EM CONTATO



Café da manhã no hotel. Visita da cidade de 
Ottawa. Pode-se apreciar as residências do 
Primeiro Ministro e do Governador Geral, o 
Parlamento do Canadá e outros edifícios do 
Governo. Ao final do passeio, pode-se visitar 
o Mercado Byward. Tempo livre na tarde 
para visitar algum museu de Ottawa ou para 
caminhar em algum de seus parques.

Café da manhã no hotel ou um box-lunch, 
dependendo da hora do voo. Traslado ao 
aeroporto. (Voo Toronto-Calgary não incluso) 
Bem-vindos à cidade de Calgary. Tempo livre 
para explorar a cidade. Pernoite em Calgary

Café da manhã no hotel. Saída para a região 
de Mil Ilhas, assim chamada devido às 1700 
ilhas que a compõem. Embarcarão em um 
cruzeiro que os levará para o coração das 
Mil Ilhas, onde se poderá observar muitas 
ilhas de diferentes tamanhos, umas com 
casas e outras com mansões. A duração 
do cruzeiro é 1 hora. Saída para Toronto, 
cidade multicultural e capital econômica do 
país. Visita da cidade. O passeio percorre o 
antigo e o novo City Hall, o Parlamento, o 
Bairro Chinês, a Universidade de Toronto, a 
Torre CN (subida não inclusa). Tempo livre. 
Hospedagem em Toronto.

Café da manhã no hotel. Visita à cidade 
de Niágara e suas magníficas cataratas. 
A embarcação Hornblower os levará ao 
coração das cataratas. Retornando à Toronto 
faremos uma parada no povoado Niagara-on-

the-Lake, lugar tradicional de estilo vitoriano 
que tem como atrativo os seus vinhedos. 
Hospedagem em Toronto.

Café da manhã no hotel. Uma breve visita de 
orientação à cidade de Calgary e saída em 
direção ao Parque Nacional de Banff. Chegada 
em Banff, que se situa num magnífico enclave, 
contornado pelas Montanhas Rochosas formando 
um anel majestoso. Visita ao famoso hotel Banff 
Springs da rede Fairmont, às Cascatas de Bow e à 
Montanha Tunnel. Tempo livre. Pernoite em Banff.

Café da manhã no hotel. Continuação do 
roteiro, entrando nos territórios da Colômbia 
Britânica, passando ao pé do Monte Robson, 
a montanha mais alta das Rochosas 
(3.954m). Continua-se o caminho até chegar 
a Kamloops. Situada no confluente dos rios 
Thompson Norte e Sul, Kamloops é uma das 
cidades mais cálidas de Canadá. Pernoite em 
Kamloops.

Café da manhã no hotel. Saída em direção 
ao Bow Valley até chegar ao Johnston 
Canyon, onde se poderá fazer uma 
pequena caminhada antes de chegar à 
área do prestigioso Lago Louise. Este 
lago é considerado um dos lugares mais 
espetaculares do mundo com suas águas 
azul-turquesa e sua magnífi ca vista da 
Geleira Victoria ao fundo. O passeio continua 
até o Lago Moraine e o Vale dos Dez Picos 
para er acesso ao Parque Nacional Yoho e 
ao Lago Esmeralda. Regresso e pernoite em 
Banff

Café da manhã no hotel. Rumo a Jasper, 
cujo caminho nos permite desfrutar de uma 
vista espetacular dos círculos e geleiras 
das montanhas. Durante o percurso, vê-se 
a Geleira Pata de Corvo e os lagos Bow e 
Peyto. Entrada no Parque Nacional de Jasper 

– uma das maiores acumulações de gelo 
e neve ao sul do Polo Ártico, formando 8 
geleiras. Uma das mais impressionantes é a 
Geleira Athabasca, onde se fará um passeio 
de Snowcoach (incluído). À continuação, 
visitarão o cânion Maligne considerado um 
dos mais belos das Rochosas. Pernoite em 
Jasper.

OTTAWA | DIA 7

TORONTO / CALGARY | DIA 10

OTTAWA / TORONTO | DIA 8

TORONTO / NIÁGARA / 
TORONTO | DIA 9

CALGARY / BANFF | DIA 11

BANFF | DIA 12

BANFF / ICEFIELDS / JASPER | 
DIA 13

JASPER / MONTE ROBSON / 
KAMLOOPS | DIA 14

Saída para Ottawa, após o café da manhã. 
A capital canadense é uma mistura de 
cultura, museus e natureza. Visita à reserva 
de animais Parque Omega, onde terá a 
oportunidade de ver uma grande quantidade 
de espécies da fauna canadense como os 
ursos pretos, alces, búfalos, castores, cervos, 
etc. Chegada a Ottawa e Hospedagem.

QUEBEC / OTTAWA | DIA 6

Saída em direção à cidade de Vancouver por 
uma área de cultivo e ranchos apesar da pouca 
pluviosidade. Entrada na área de Cariboo, famosa 
pelas primeiras colônias dos exploradores de 
ouro. Segue-se em direção ao Rio Fraser até 
Hope, descendo através de vastos vales até 
a cidade cosmopolita de Vancouver. Visita 
panorâmica da cidade mais importante do oeste 
canadense que se caracteriza pelo contraste 
entre o mar, as montanhas e sua moderna 
arquitetura. Percorre-se o Parque Stanley, o 
bairro Chinês, o bairro histórico de Gastown 
e o centro financeiro-comercial. Pernoite em 
Vancouver.

KAMLOOPS / VANCOUVER | 
DIA 15



Café da manhã no hotel. Visita a cidade de Victoria. 
Saída em direção ao Terminal de Tsawwassen, para 
pegar o ferry da Companhia BC Ferries, com o qual 
cruza-se o Estreito de Georgia até chegar à Ilha de 
Vancouver. Desembarque e saída para visitar os 
famosos Jardins Butchart, considerados os mais 
belos do país. Em seguida, continua-se até à cidade 
de Victoria. Visita panorâmica da cidade e aos 
seguintes lugares: porto esportivo, áreas do mercado 
e do Bastião, Parlamento, Museu Real, o famoso e 
tradicional Hotel Empress e o Museu de Cera. Visita 
panorâmica da cidade. Veremos a marina, a área do 
mercado, a zona do Bastião, o Parlamento, o Museu 
Real e o famoso hotel Empress. Alojamento em 
Victoria.

Café da manhã no hotel.Tempo livre pela manhã. 
Aproveite para caminhar por um dos inúmeros 
percursos através das montanhas ou tomar o 
teleférico que leva ao cume da montanha (não 
incluso). Ao final da tarde, saída de retorno à 
Vancouver. Uma das estradas mais bonitas da 
Columbia Britânica, bordeando o famoso desfiladeiro 
Howe Sound. Passaremos pela cidade de Squamish, 
de onde avistamos o monolito mais alto do Canada. 
Pernoite em Vancouver.

Café da manhã no hotel. Traslado ao Aeroporto de 
Vancouver para pegar o voo de volta. O traslado está 
sujeito aos horários dos voos.

Café da manhã no hotel. Manhã livre em Victoria 
sem transporte. Saída em direção ao Terminal do 
Nanaimo para ir a Whistler, sede dos Jogos Olímpicos 
de 2010 e considerada a melhor estação de esqui da 
América do Norte. Chegando a Whistler poderemos 
conhecer essa cidadezinha acolhedora situada entre 
as duas principais montanhas da região: Blackcomb 
e Whistler. Aproveite para caminhar por suas 
numerosas trilhas ou pegar a gondola (opcional) para 
subir ao topo da montanha Blackcomb.Hospedagem 
em Whistler.

VICTORIA | DIA 16

WHISTLER / VANCOUVER |  
DIA 18

VANCOUVER | DIA 19

VICTORIA / WHISTLER | DIA 17



hoteis

não inclui

inclui

Observações:

• Passagem aérea.
• Gorjetas: Guias, motoristas, táxis e 

restaurantes.
• Itens de caráter pessoal (tais como 

ligações, bebidas, serviço de lavanderia, 
etc).

• Qualquer item não mencionado como 
incluso.

TURISTA SUPERIOR
Montreal: Sheraton Centre Montreal

Quebec: Delta Quebec - Delta Room

Ottawa: Courtyard By Marriott Ottawa - Standard

Toronto: Chelsea Hotel Toronto - Chelsea Room

Calgary: Residence Inn by Marriott Downtown 
Calgary

Banff: Banff Caribou Lodge - Standard Room

Banff: Banff Caribou Lodge & Spa - Standard

Jasper : Marmot Lodge - Standard

Kamloops: DoubleTree by Hilton Hotel Kamloops

Vancouver: Holiday Inn Downtown Vancouver - 
Standard Room

Victoria : Chateau Victoria Hotel & Suites - 
Standard

Whistler: Delta Whistler Village Suites - Delta 
Room

Vancouver: Holiday Inn Vancouver Downtown - 
Standard

• 18 noites de alojamento em hotéis de 
categoria Turista Superior.

• 18 cafés da manhã continental ou americano.
• Transporte em ônibus de grande conforto 

ou mini ônibus, dependendo do número de 
passageiros. No dia 1º, 10º e 19º dia haverá 
somente o traslado. Dia 4. Transporte não 
incluso exceto para as excursões opcionais. 
Dia 17. Traslado Victoria-Vancouver.

• Guia falando espanhol durante toda a 
viagem.

• Visitas a Toronto, Niagara, Ottawa, Quebec, 
Montreal, Calgary, Banff, Jasper, Kamloops, 
Whistler, Victoria e Vancouver comentadas 
pelo guia ou por um guia local.

• Todas as visitas mencionadas no itinerário 
salvo quando indicado que são visitas 
opcionais.

• Inclui o cruzeiro para observação de baleias, 
a entrada no parque Omega, o hornblower, 
a entrada nos parques de Banff e Jasper, 
snowcoach, ferry ida e volta a a Victoria e a 
entrada nos jardins Butchart.

• Transporte de uma mala e uma mala de mão 
por pessoa

• Seguro viagem April International Prime.
• Todos os impostos nacionais, inclusive IRRF 

e IOF.

• Os hotéis estão sujeitos à mudança, 
conforme a disponibilidade no 
momento da reserva pela operadora. 
Em algumas datas, os hotéis não estão 
disponíveis devido a eventos anuais 
preestabelecidos.

• Noites extras podem ser adicionadas em 
Montreal e Vancouver.

• Os traslados de chegada e saída estão 
inclusos no mesmo dia de chegada e 
saída do circuito.

• Com referência às noites adicionais, 
os passageiros que chegarem antes do 
início do circuito em Montreal ou que 
permanecerem ao final do circuito em 
Vancouver, o traslado também está 
incluído desde que as noites sejam 
reservadas conosco.

• Em algumas datas, devido a eventos 
anuais preestabelecidos, poderá haver 
alteração de valores no tour.

• Circuito se limita a uma mala de viagem 
e uma maleta de mão por pessoa 
em todos os veículos utilizados no 
transporte.

• A tarifa para as crianças é aplicável para 
menores de 12 anos acompanhados por 
dois adultos.

• Valores sujeitos à disponibilidade e 
alteração sem prévio aviso.

• Os valores são por pessoa em Dólar 
Canadense (CAD).

• Documentação como vistos e 
passaporte válido são de total 
responsabilidade dos passageiros.

forma de
pagamento
• 10x, sendo entrada de 20% via 

depósito bancário e o saldo em 9x no 
cartão de crédito.

• Pagamento à vista via depósito 
bancário com 6% de desconto.



contato:
erazane farias
DIRETORA OPERACIONAL

SKYPE: CANADA VIAGEM

WHATS:
(CANADA) +1 416 857 5873
(BRASIL) +55 11 96575 6868

EMAIL: contato@canadaviagem.com.br


