O Melhor do Canadá.
Saída do Brasil: 02 de Julho de 2018.

16 DIAS

Visitando: Vancouver, Whistler, Blue River, Lake Louise, Calgary, Toronto, Catarata do Niágara, Quebec e Montreal.
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BRASIL/VANCOUVER:
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a:
VANCOUVER:
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem.
VANCOUVER:
Café da manhã e saída para visita a esta cidade que é a grande Porta para o Pacífico e a mais importante da Costa Oeste do Canadá,
se caracteriza pelo contraste de Mar e Montanhas e pela sua arquitetura moderna, visitaremos o Parque Stanley, com vistas muito
bonitas, Parque Rainha Isabel, Bairro Histórico de Gastown e terminal marítima. Almoço incluído. Tarde livre.
VANCOUVER/WHISTLER:
Café da manhã e saída em direção ao Norte pela Estrada Transcanadiense, n° 1 com destino a Horsehoe Bay, antigo povoado de
pescadores, continuaremos até o Fiorde de Howe Sound para apreciar a Cascata Shannon e chegada a Whistler, cidade rodeada de
montanhas e belas vistas de natureza selvagem. Hospedagem. Almoço incluído.
WHISTLER/KAMLOOPS/BLUE RIVER:
Café da manhã e saída para Blue River pela estrada Doffy Lake que atravessa uma reserva indígena chamada montanha Curry e o
povoado histórico de Lilloet, que data dos tempos da febre do ouro, continuação até Kamloops. Almoço e saída para Blue River,
beirando o Rio Thomson, chegada e hospedagem.
BLUE RIVER/JASPER/LAKE LOUISE:
Café da manhã e saída em direção a Lake Louise, no caminho faremos uma parada no Monte Robson, o mais elevado das Rochosas
canadenses com 3.954m de altitude, continuação até o Parque Nacional de Jasper, tempo livre e continuação pela estrada dos
Campos Gelados uma das mais bonitas do Mundo. Almoço incluído e saída pela estrada panorâmica do lago Louise, famoso pela cor
das suas águas. Tempo livre para fotografias e chegada ao hotel.
LAKE LOUISE/BANFF/CALGARY:
Café da manhã. Pela manhã visita ao povoado de Banff um dos mais pitorescos do Parque, que tem esse nome pelas suas aguas
termais. Saída para Calgary, chegada e visita ao Forte, um dos primeiros da Policia Montada do Canadá, construído para defesa desta
região, visita ao bairro Chinês e hospedagem.
CALGARY/TORONTO:
Café da manhã. Em horário a determinar, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Toronto na Costa Leste, chegada e
traslado ao hotel. Hospedagem.
TORONTO/NIAGARA/TORONTO:
Café da manhã e saída para visita panorâmica da cidade de Toronto conhecendo os principais pontos tais como Nova e Antiga
Prefeitura, Parlamento de Ontario, Bairro Chinês, área financeira da Cidade e Bairro antigo. Posterior saída para Niagara On the Lake,
local que já foi Capital do Alto Canadá e que mantem a beleza da arquitetura da época vitoriana, chegada as Cataratas do Niagara e
navegação no lendário barco Hornblower até o centro mesmo da ferradura que formam as belíssimas Cataratas. Desembarque e
tempo livre no Table Rock onde se apresentará um espetáculo. Almoço na Torre Skylon com vista às cataratas e regresso a Toronto.
TORONTO/MIL ILHAS/OTTAWA:
Café da manhã e saída para Gananoque onde almoçaremos. Após o almoço faremos um passeio de barco pelo Rio São Lourenço para
apreciar as Mil Ilhas, reduto onde ricos e famosos tem suas mansões. Desembarque e chegada a Ottawa, a Capital do Canadá.
OTTAWA/MONTE TREMBLANT:
Café da manhã e visita panorâmica da cidade para apreciar o Parlamento, Casa do Governador e do Primeiro Ministro, Canal Rideau e
zona residencial. Almoço e continuação até os Montes Laurentinos onde se encontram os famosos centros de esqui do Canadá e que
são uma bela atração tanto no verão quanto no inverno. Hospedagem.
MONTE TREMBLANT/QUEBEC:
Café da manhã e saída para Quebec, chegada e visita panorâmica da cidade conhecendo o Jardim de Juana de Arc, Parlamento,
Campos de Batalha, Cabo Diamante, etc. Almoço e tarde livre.
QUEBEC/CHARLEVOIX/QUEBEC:
Café da manhã e saída para visitar a mais bonita região de Quebec percorrendo pitorescos povoados ate chegaremos na Baía de St.
Catherine onde embarcaremos num passeio de barco até a região das baleias belugas. Almoço no povoado de Tadoussac e regresso a
Quebec.
QUEBEC/MONTREAL:
Café da manhã e saída em direção a Montreal, capital da cultura e da moda do Canadá, que também se distingue pela sua vida
noturna e gastronomia. Chegada e visita a Basílica de Notre Dame, Praça de Armas, Praça Cartier, Porto Velho, Edifício da Prefeitura,
e bairro francês. Almoço e tarde livre.
MONTREAL:
Café da manhã. Pela manhã realizaremos um percorrido subterrâneo a pé pela cidade para descobrir os segredos da arquitetura
moderna desta magnifica cidade. Almoço e tarde livre para compras.
MONTREAL/BRASIL:
Em horário a determinar, traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Brasil e fim dos nossos serviços.

Preço por pessoa:
PARTE AÉREA: Favor consultar.
PARTE TERRESTRE: EM DBL: USD 4.512,00 / TRP: USD 4.059,00 / QDR: USD 3.808,00 / SGL: USD 6.393,00
Pacote inclui:
Hotéis de categoria Primeira com Meia pensão + Ônibus de luxo com guia acompanhante durante todo o percurso.
Visitas mencionadas. Guia acompanhante do Brasil, desde que o grupo tenha um mínimo de 25 participantes.
Seguro de viagem.

