
roteiro costa oeste



1. pacote rochosas 
esplêndidas

Começando sua viagem em Calgary, você 
passará por Lake Louise, Jasper e Banff onde 
conhecerá os encantos da rodovia Icefields 
Parkway e uma aventura maravilhosa no 
Ice Explorer. Além disso poderá explorar 
paisagens deslumbrantes, que misturam as 
mais ricas belezas naturais, em grande parte 
do ano com o verde junto aos picos nevados, 
rios e lagos de água cristalina, além dos 
magníficos glaciares.

Começando sua viagem em Calgary, você 
passará por Lake Louise, Jasper e Banff onde 
conhecerá os encantos da rodovia Icefields 
Parkway e uma aventura maravilhosa no 
Ice Explorer. Além disso poderá explorar 
paisagens deslumbrantes, que misturam as 
mais ricas belezas naturais, em grande parte 
do ano com o verde junto aos picos nevados, 
rios e lagos de água cristalina, além dos 
magníficos glaciares.

Esta manhã será livre para conhecermos 
o centro de Jasper ou fazermos uma 
caminhada pela região. Posteriormente 
embarcaremos em um trasaldo expresso até 
o pitoresco vilarejo de Banff. Aproveite o fim 
do dia para caminhar por suas lojas, galerias 
ou desfrutar de um dos seus excelentes 
restaurantes. Pernoite em Banff

Esta manhã faremos um tour panorâmico 
pela região de Banff. No fim do tour estará 
incluso a admissão na gondola que o levará 
até o topo da Sulphur Mountain. Tarde livre 
para atividades independentes ou retorno 
para o centro de Banff (tranfers não incluso).

Manhã livre para explorar Banff antes 
de partir para Calgary. Chegaremos em 
Calgary no meio da tarde com saídas para o 
aeroporto ou para os hotéis.

Este dia subiremos pela “Icefield Parkway”, 
uma das mais belas estradas do mundo. 
Visitaremos o Columbia Icefield, que abrange 
uma área de cerca de 325 km quadrados e 
atinge uma profundidade de 320 metros. 
Continuaremos até Jasper passando pela 
Athabasca Falls, com passeio de Ice Explorer 
incluso, e parando nos lagos Bow e Peyto. 
Também passearemos pelo Glacier Skywalk 
para uma vista panorâmica da região. Este 
dia também faremos um gostoso piquenique 
no caminho (incluso). Pernoite em Jasper.

Dia livre para desfrutarmos desta bela região. 
Ao final da tarde faremos um tour pelos 
arredores de Jasper para contemplar a vida 
selvagem, com a oportunidade de registrar 
íncríveis fotos. Sugerimos passeio opcional 
para visitar o magnífico Maligne Lake onde é 
possível fazer um cruzeiro panorâmico

6 dias e 5 noites

A partir de  
CAD 1.842,00*  

em apartamento duplo

CALGARY LAKE LOUISE | DIA 1 JASPER / BANFF | DIA 4

BANFF | DIA 5

BANFF / CALVARY | DIA 6

LAKE LOUISE / JASPER | DIA 2

JASPER | DIA 3

Roteiro Descritivo

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



hoteis não inclui

forma de
pagamento

inclui

Observações:

CLASSE TURISTA
Lake Louise: Deer Lodge - Heritage Room 

Jasper: Lobstick Lodge - Standard Room 

Banff: Elk + Avenue (formerly Banff 
International Hotel) - Standard Room

• 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.

• 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.

CLASSE TURISTA SUPERIOR
Lake Louise: Lake Louise Inn (Deluxe Queen 
Room)

Jasper: Sawridge Inn - Outside View Room 
With Balcony (one King Bed)

Banff: Banff Caribou Lodge - Standard Room

PRIMEIRA SUPERIOR
Lake Louise : 
Fairmont Chateau Lake Louise - Fairmont 
Lakeview

Jasper: 
Fairmont Jasper Park Lodge - Fairmont 
Room

Jasper: 
Fairmont Jasper Park Lodge - Fairmont 
Room

Banff: 
Fairmont Banff Springs - Fairmont Room

• 05 noites de acomodação nos hotéis 
mencionados ou similares.

• Transfer regular entre Calgary e Lake 
Louise.

• Passeio de dia inteiro entre Jasper e Lake 
Louise incluindo piquenique.

• Admissão no Ice Explorer no Columbia 
Icefields.

• Admissão no Glacier Skywalk.
• Passeio para observar a vida selvagem em 

Jasper.
• Traslado regular entre o hotel em Jasper e 

Banff.
• City tour pelos arredores de Banff 

incluindo admissão na gondola.
• Transfer regular entre Hotel em Banff e 

Calgary.
• Entrada nos parques Nacionais.
• Impostos e taxas canadenses.
• 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 
Calgary.

• Os valores são por pessoa em Dólar 
Canadense (CAD) e referem-se somente a 
parte terrestre.

• Devido a grande variedade de eventos e 
alterações de valores hoteleiros, algumas 
saídas poderão ter seus valores alterados.

• Os valores para criancas são para menores 
de 10 anos.



2. PACOTE ESPLENDORES 
DO OESTE

Uma viagem inesquecível pela costa oeste 
canadense passando por vários lugares 
de destaque, tendo a oportunidade de 
conhecer o melhor das Montanhas Rochosas. 
Começaremos com breve visita à cidade de 
Calgary e a seguir, sairemos em direção ao 
Parque Nacional de Banff. A cidade de Banff 
é hospitaleira e sabe preservar muito bem 
suas maravilhas naturais, com lindos lagos, 
extensas florestas, picos nevados e vários 
animais selvagens. Seguindo em direção ao 
Parque Nacional de Jasper, veremos extensas 
geleiras, como a Athabasca, e paisagens 
de tirar o fôlego! Passaremos também 
aos pés do Mount Robson, pico mais alto 
das Rochosas até chegar em Kamloops. 
O término da viagem será em Vancouver, 
cidade entre o mar e as montanhas, com 
uma imensa área verde em plena região 
central, considerada uma das melhores 
cidades no mundo para se morar.

Bem-vindos à cidade de Calgary! Chegada e 
traslado ao hotel. Tempo livre para explorar a 
cidade. Pernoite em Calgary.

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 

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, de onde se tem uma 
vista panorâmica fantástica da região (não 
incluso). Pernoite em Banff.

8 dias e 7 noites

A partir de  
CAD 2.563,00* 

em apartamento duplo

CALGARY | DIA 1

BANFF | DIA 3

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.

BANFF / ICEFIELDS PARKWAY / 
JASPER | DIA 4

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 (não incluso). Pernoite em 
Kamloops.

JASPER / MONTE ROBSON / 
KAMLOOPS | DIA 5

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 
canadense que se caracteriza pelo contraste 
entre o mar, as montanhas e sua moderna 

KAMLOOPS / VANCOUVER |  
DIA 6

CALGARY - BANFF | DIA 2

Roteiro Descritivo

Dez Picos com acesso ao Parque Nacional 
Yoho e ao Lago Esmeralda. Regresso e 
pernoite em Banff.

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



arquitetura. Passaremos pelo Stanley Park, 
Chinatown, o bairro histórico de Gastown e 
o centro financeiro-comercial. Pernoite em 
Vancouver.

Dia livre, sem transporte para percorrer a 
cidade de Vancouver. Pernoite em Vancouver. 
Opção: Visita à cidade de Victoria (não 
incluso). 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.
Em horário a ser determinado, check-out 
do hotel e traslado até o aeroporto para 
embarque no voo de retorno ao Brasil.

VANCOUVER | DIA 7 E 8

hoteis

CLASSE TURISTA
• 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

inclui
• 7 noites de hospedagem nos hotéis 

mencionados ou similares.
• 7 cafés da manhã, tipo bufê continental 

ou americano.
• Transporte em ônibus ou miniônibus, 

dependendo do número de passageiros, 
durante toda a estada. No primeiro 
e oitavo dias, somente traslado (ver 
condições dos traslados).

• Serviço de guia que fala espanhol e / ou 
português durante todo o percurso.

• As visitas às cidades de Calgary, 
Banff, Jasper, Kamloops e Vancouver 
comentadas pelo guia-acompanhante.

• Todas as visitas mencionadas no 
itinerário, salvo quando estiver indicado 
como visitas opcionais. Inclui 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.

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.

não inclui
• 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.

Observações:
• 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.

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

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

• Noites extras podem ser adicionadas em Calgary 
e Vancouver.

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

• Valores sujeitos a disponibilidade e alteração 
sem prévio aviso.

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

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

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

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

• Stampede de Calgary: SUPLEMENTO POR 
QUARTO/ POR NOITE - SAÍDAS 7, 8, 9, 14 de 
Julho: CAD 230,00.



3. PACOTE ROCKY 
MOUNTAIN EXPRESS

Todos os que visitam as Montanhas 
Rochosas Canadenses são atraídos por 
suas águas termais, geleiras e uma vista 
deslumbrante dos altos picos escarpados. 
Um guia experiente irá levá-lo em uma 
viagem através das colinas e desfiladeiros 
a dentro para descobrir as lendas de seus 
primeiros habitantes, os colonos, vaqueiros 
e mineiros de ouro. Os ambientes de 
montanha de Banff e Jasper os conduzem 
para as cidades portuárias de Vancouver e 
Victoria. Viva a experiência do Pacífico com 
magníficas paisagens costeiras de água 
azul onde passam os grandes cruzeiros 
rumo ao Alasca. O oceano, as montanhas 
e as comunidades vibrantes no caminho 
oferecem a hospitalidade clássica do 
oeste para criar uma experiência única de 
paisagens e belezas naturais.

Chegada a Calgary, recepção e traslado ao 
hotel. Restante do dia livre para explorar 
esta cidade, conhecida como a capital 
country Canadense. Entre os principais 
pontos turísticos encontram-se a torre, 
de onde pode-se observar as Montanhas 
Rochosas como pano de fundo da cidade, o 
Denovian Garden e a Stephen Avenue.

Café da manhã no hotel e manhã livre para 
descansarmos da longa viagem ou fazermos 
nossas primeiras compras. Partiremos 
para um passeio panorâmico de Calgary 
de 1 hora, visitando o Centro Comercial 
e Financeiro, Universidade, Chinatown, 
entre outros. Continuaremos a viagem com 
destino a Banff passando pelas rampas 
de Ski dos Jogos Olímpicos de Inverno de 
1988, os campos de pastagens da reserva 
indígena da nação Stoney e pela região de 
Kananaskis, para chegarmos ao hotel ao fim 
da tarde. Aproveite este tempo para passear 
pelo charmoso vilarejo e desfrutar das 
hospitalidade de Banff.

8 dias e 7 noites

A partir de  
CAD 2.262,00*  

em apartamento duplo

CALGARY | DIA 1

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.

BANFF / LAKE LOUISE / 
JASPER | DIA 3

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, via Blue River e Clear Water 
até chegarmos a pitoresca Kamloops.

Café da manhã. 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.

JASPER / KAMLOOPS | DIA 4

KAMLOOPS / HORSESHOE BAY 
/ NANAIMO / VICTORIA | DIA 4

CALGARY - BANFF | DIA 2

Roteiro Descritivo

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



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

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.

Café da manhã no hotel. Em seguida, passeio 
por esta linda cidade do Pacifico, ocasião 
em que visitaremos o centro Comercial e 
Financeiro, o histórico bairro de Gastown, 
a agitada Chinatown, a English Bay e o 
magnífico Stanley Park, na área central da 
cidade. Ao final do tour traslado ao aeroporto 
para embarque no voo de retorno ao Brasil. 
Passageiros com voos reservados antes das 
15h perderão o city tour (não reembolsável).

VICTÓRIA | DIA 6

VICTORIA / SWARTZ BAY / 
VANCOUVER | DIA 7

VANCOUVER | DIA 7

hoteis

CLASSE TURISTA
• Calgary: Sandman Hotel Calgary City 

Centre - Standard
• Banff: Brewster Mountain Lodge - 

Standard Room
• Jasper: Lobstick Lodge - Standard
• Kamloops: Four Points by sheraton 

Kamloops

• Victoria: Royal Scot Suite Hotel - Guest 
Room

• Vancouver Holiday Inn Vancouver 
Centre – Standard

inclui
• Hospedagem nos hotéis acima 

mencionados ou similar.
• Café da manhã diário.
• Transporte do aeroporto/hotel e vice-

versa.
• Transporte em ônibus/minibus ou van de 

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

ou Espanhol para todo o percurso.
• Circuito se limita a uma mala de viagem e 

uma maleta de mão por pessoa em todos 
veículos utilizados no transporte.

• Serviços de maleteiros nos Hotéis (1 mala 
por pessoa).

• 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.
• Todos os passeios mencionados no 

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

IRRF e IOF.

não inclui
• Passagem aérea.
• Refeições não mencionadas como 

inclusas.

• Itens de caráter pessoal (tais 
como ligações, bebidas, serviço de 
lavanderia, etc).

• Qualquer item não mencionado 
como incluso

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.

Observações:
• 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 
Calgary e Vancouver.

• Os preços são por pessoa em Dolar Canadense 
(CAD) e referem-se somente a parte terrestre.

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

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

• Saída garantida para mínimo de 02 
passageiros.

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

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



4. PACOTE EXTRAORDINÁRIO 
OESTE CANADENSE

Desfrute do melhor que o Canadá pode 
oferecer de forma tranqüila. Viaje pelas mais 
belas paisagens, desfrute da diversidade 
cultural canadense e explore o sabor da 
costa Oeste Canadense. Chegaremos 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, considerado um dos lugares mais 
espetaculares do mundo. Passaremos 
pelo Athabasca Glacier, uma das estradas 
mais cênicas do mundo, rodeada de lagos 
cristalinos e glaciares se estendendo até 
Jasper, passando ao pé do Monte Robson, 
a montanha mais alta das Rochosas, e 
chegando a Kamloops. A viagem continuará 
pela charmosa Whistler, sede dos Jogos 
Olímpicos de 2010 e considerada a melhor 
estação de esqui da América do Norte. 

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. Saída em direção 
ao Bow Valley até chegar ao Johnston 
Canyon, onde se poderá fazer uma 

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

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.

Seguiremos para a fascinante Victoria e por 
fim, visitaremos a famosa Vancouver, cidade 
rodeada pela montanha e o mar, cenário de 
diversos filmes de Hollywood.

10 dias e 9 noites

A partir de  
CAD 3.182,00*   

em apartamento duplo

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.

BANFF / ICEFIELDS / JASPER | 
DIA 4

Café da manhã no hotel. 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 cálidas de 
Canadá. Pernoite em Kamloops.

JASPER / MONTE ROBSON / 
KAMLOOPS | DIA 5

CALGARY | DIA 1

CALGARY / BANFF | DIA 2

BANFF | DIA 3

Roteiro Descritivo

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



Café da manhã no hotel. 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. 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.

Visita à 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.

VANCOUVER / VICTORIA | DIA 7

KAMLOOPS / VANCOUVER | 
DIA 6

WHISTLER / VANCOUVER | 
DIA 9

WHISTLER / VANCOUVER | 
DIA 10

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 

VICTORIA / WHISTLER | DIA 8

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.

Café da manhã no hotel. Tempo livre 
pela manha. Aproveite para caminhar por 
um dos inúmeros percursos através das 
montanhas ou tomar o teleférico que leva 
ao cume da montanha (em opção). 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.



não inclui
• 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.

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.

Observações:
• 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 Calgary ou que 
permanecerem ao final do circuito em 
Vancouver, o traslado também está 
incluído, desde que as noites adicionais 
forem feitas conosoco.

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

• Noites extras podem ser adicionadas 
em Calgary e Vancouver.

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

• A tarifa para crianças aplica-se aos 
menores de 12 anos acompanhados por 
dois adultos.

• Valores sujeitos à disponibilidade e 
alteração sem prévio aviso.

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

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

• Adicional total por quarto / por noite: 
SAIDA 25 de Junho, 02 & 09 de Julho: 
CAD 330,00.

inclui
• 09 noites de hospedagem nos hotéis 

informados.
• Café da manhã diário.
• Transporte em ônibus de grande 

conforto ou mini ônibus, dependendo 
do número de passageiros durante 
a estadia. No 1 º e no 10 º dia haverá 
somente o traslado. No 8 º dia, traslado 
Victoria-Vancouver.

• Guia falando espanhol durante toda a 
viagem.

• Visitas a Calgary, Banff, Jasper, 
Kamloops, Whistler, Victoria e Vancouver 
comentadas pelo guia.

• Todas as visitas mencionadas no 
itinerário, exceto quando indicado que 
são visitas opcionais. Admissão aos 
parques de Banff e Jasper, snowcoach, 
ferry de ida e volta para Victoria e 
entradas para o 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

hoteis

CLASSE TURISTA SUPERIOR
Calgary: Residence Inn by Marriott 
Downtown Calgary

Banff: Banff Caribou Lodge - Standard 
Room

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



5. PACOTE GRANDE 
ROTA DO OESTE 

Uma excelente oportunidade de conhecer 
a Costa Oeste Canadense e seus principais 
pontos turísticos. Iniciaremos nossa viagem 
por Calgary, a capital country canadense e 
seguiremos aos parques nacionais de Banff 
e Jasper, uma das regiões mais belas do 
mundo. Os pontos altos daqui são a visita 
ao pitoresco centro de Banff, uma subida 
na Sulphur Mountain, o cinematográfico 
Lake Louise e os exuberantes lagos 
Moraine e Peyto. Além disto, viajaremos 
pela mais cênica estrada do mundo, 
a Icefields Parkway, envolta por picos 
gelados, rios e lagos de águas cristalinas e 
onde encontraremos o Athabasca Glacier. 
Continuaremos nossa viagen cruzando 
as Montanhas Rochosas até chegarmos a 
costa do pacífico na cosmopolita Vancouver, 
cidade envolta pelo mar e montanhas e 
com uma das melhores qualidades de vida 

vilarejo. Não deixe de caminhar por seu 
típico centro

Bem-vindos à cidade de Calgary! Nosso 
motorista o recepcionará no aeroporto e fará 
seu traslado até o hotel. Aproveite o restante 
do dia para descansar ou explorar o centro 
desta charmosa cidade, conhecida como a 
capital country Canadense.

Após nosso café da manhã faremos uma 
breve visita panorâmica da cidade de Calgary 
e logo seguiremos viagem rumo ao Parque 
Nacional de Banff, situado em um magnífico 
enclave, contornado pelas Montanhas 
Rochosas com seus picos gelados e cortada 
pelo rio Bow de águas cristalinas. Ao chegar 
visitaremos o famoso hotel Banff Springs da 
rede Fairmont, às Cascatas do rio Bow e a 
Montanha Tunnel. Teremos tempo livre esta 
tarde para desfrutarmos deste charmoso 

do mundo. Por fim visitaremos a histórica e 
deslumbran te Victoria, capital da província 
e nos deliciaremos com sua baía, prédios 
de arquitetura inglesa e o famoso Butchart 
Garden.

10 dias e 9 noites

A partir de  
CAD 2.993,00*    

em apartamento duplo

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.

BANFF | DIA 3

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.

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 cálidas de 
Canadá. Pernoite em Kamloops.

BANFF / ICEFIELDS PARKWAY / 
JASPER | DIA 4

JASPER / MONT ROBSON / 
KAMLOOPS | DIA 5

CALGARY | DIA 1

CALGARY / BANFF | DIA 2

Roteiro Descritivo

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



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. 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.

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

VANCOUVER | DIA 7

KAMLOOPS / VANCOUVER | 
DIA 6

VICTORIA / VANCOUVER | 
DIA 9

VANCOUVER | DIA 10

Visita à 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. 
Pernoite.

VICTORIA / WHISTLER | DIA 8

Vancouver. Opcional: Cruzeiro de observação 
da vida marinha. Junto com um naturalista, 
descubra a fauna e a flora dessa área 
que, além de ter uma vista deslumbrante, 
possui uma variedade incrível em sua fauna 
marinha. Poderão observar golfinhos , leões 
marinhos, focas e uma grande variedade de 
aves. Poderão também observar as Orcas 
e, com um pouco de sorte, a baleia azul. 
Opcional: Traslado de Victoria a Vancouver 
em hidroavião. Uma das experiências mais 
impressionantes do Oeste.

Café da manha no hotel. Dia livre em 
Victoria. Saída no final da tarde para retornar 
a Vancouver em ferry. Hospedagem em 

Traslado ao Aeroporto de Vancouver para 
pegar o voo de volta. O traslado está sujeito 
aos horários dos voos

hoteis

CLASSE TURISTA SUPERIOR
• Calgary: Residence Inn by Marriott 

Downtown Calgary
• Banff: Banff Ptarmigan Inn - 

Standard
• Jasper: The Crimson Jasper - 

Standard Room
• Kamloops: DoubleTree by Hilton 

Hotel Kamloops
• Vancouver: Holiday Inn Downtown 

Vancouver - Standard Room
• Victoria: Best Western Carlton Plaza 

- Standard Room

inclui
• 9 noites de hospedagem nos hotéis 

mencionados
• 9 cafés da manhã tipo buffett
• Transporte em ônibus de alta 

comodidade ou mini ônibus dependendo 
do número de passageiros durante 
toda a estada. No primeiro e décimo 
dias, somente traslado. No sétimo dia 
sem transporte. No nono dia traslado 
Victoria-Vancouver.

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

• As visitas às cidades de Calgary, Banff, 
Jasper, Kamloops, Vancouver e Victoria 
comentadas pelo guia-acompanhante.

• Todas as visitas mencionadas no 
itinerário, salvo quando estiver indicado 
como visitas opcionais. Inclui a entrada 
nos parques de Banff e Jasper e o 
Snowcoach, o ferry ida e volta a Victoria 
e a entrada aos 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.

não inclui
• 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.



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.

Observações:
• 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.

• Com referência às noites adicionais, os 
passageiros que chegarem antes do início do 
circuito em Calgary 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 Calgary 
e Vancouver.

• 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 mencionados por pessoa em dólar 
canadense (CAD).

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

• Valores sujeitos à disponibilidade e alteração sem 
prévio aviso.

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

• Petroleum Show & Stampede de Calgary: 
ADICIONAL POR QUARTO/ POR NOITE - SAÍDAS 08 
de JULHO: CAD 230,00.



6. PACOTE ROCKY 
CIRCLE MOUNTAIN  

A Costa Oeste do Pacifico e as Montanhas 
Rochosas abrigam uma variedade de 
climas revigorantes, com atrações incríveis, 
paisagens espetaculares e culturas 
fascinantes, antigas e modernas. Vancouver 
é a pérola da costa, onde a cultura britânica 
colonial e a vibrante mistura influências 
asiáticas se misturam. As planícies férteis 
do Vale de Okanagan e pomares infinitos 
são a porta de entrada para as seções de 
alta montanha das Rochosas Canadenses, 
com seus diversos complexos de esqui. 
Os extensos Paques Nacionais de Alberta 
contêm um grande número de espécies 
únicas de animais selvagens e cidades de 
montanha singulares para acomodar todos 
os tipos de hóspedes. Um guia experiente vai 
ajudá-lo a descobrir tudo o que região Oeste 
do Canadá tem a oferecer.

Chegada a Vancouver, recepção e traslado ao 
hotel. Restante do dia livre para descanso. 
Sugerimos aproveitar este dia para caminhar 
pela Robson Street, famosa por suas lojas de 
marca e restaurantes.

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

10 dias e 9 noites

A partir de  
CAD 2.903,00*     

em apartamento duplo

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.

VANCOUVER / VAKE DE 
OKANAGAN / KELOWNA | DIA 3

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.

KELOWNA / VERNON / 3 
VALLEY GAP / BANFF | DIA 4

BANFF / LAKE LOUISE / 
COLUMBIA INCEFIELD / 
JASPER | DIA 5

VANCOUVER | DIA 1

VANCOUVER | DIA 2

Roteiro Descritivo

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



Após nosso café da manhã conheceremos 
a cidade 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, 
via Blue River e Clear Water até chegarmos a 
pitoresca Kamloops.

Café da manhã. 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.

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

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.

JASPER / BLUE RIVER / 
KAMLOOPS | DIA 6

KAMLOOPS / HORSESHOE BAY 
/ NANAIMO / VICTORIA | DIA 7

VICTORIA | DIA 8

VICTORIA / SWARTZ BAY / 
VANCOUVER | DIA 9



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.

Observações:
• 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 
Vancouver.

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

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

• Saída garantida para o mínimo de 02 
passageiros.

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

• O circuito se limita a uma mala de 
viagem e uma maleta de mão por 
pessoa em todos véiculos utilizados no 
transporte.

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

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

hoteis

CLASSE TURISTA SUPERIOR

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

inclui
• Hospedagem nos hotéis acima 

mencionados ou similar.
• Café da manhã diário.
• Guia acompanhante falando Português 

e/ou Espanhol para todo o percurso.
• Transporte do aeroporto/hotel e vice-

versa.
• Transporte em ônibus/minibus ou 

van de acordo com o número de 
passageiros.

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

• Serviços de maleteiros nos Hotéis (1 mala 
por pessoa).

• 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.
• Todos os passeios mencionados no 

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

IRRF e IOF

não inclui
• Passagem aérea.
• Refeições não mencionadas como 

inclusas.
• Itens de caráter pessoal (tais 

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

• Qualquer item não mencionado 
como incluso.



contato:
erazane farias
DIRETORA OPERACIONAL

SKYPE: CANADA VIAGEM

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

EMAIL: contato@canadaviagem.com.br


