
CAMINHO 
CANADIENSE 

2019 com Café da manha 
33 Saídas Garantidas - Duração: 6 Dias / 5 Noites 

 
Maio 5 12 19 26  

Junho 2 9 16 23 30 

Julho 7 14 21 28  

Agosto 4 11 18 25  

Setembro 1 8 15 22 29 

Outubro 6 13 20 27  

Novembro 3 10    

Dezembro 22     

  2020  

Março 8 22 

Abril 5 12 
 

 
Dia 1: Montreal 

Recepção no aeroporto e traslado a seu hotel. Resto do dia libre. 

Hospedagem 

Dia 2: Montreal 

Café da manhã  americano Pela manhã visita da cidade  
Conhecera a segunda cidade mais grande de fala Francesa 
do mundo. Entre os pontos mais importantes encontra-se o 
velho Montreal, desfrute de uma viagem no tempo, foi 
fundada em 1642 com suas ruas empedradas que e uma das 
atrações para os visitantes, nesta parte da cidade encontra-
se a Basílica de Notre Dame (visita incluída). Distrito 
financeiro e comercial, rua Sainte-Catherine, Place ville Marie 
(centro comercial subterrâneo) Universidade de Mc. Gill, 
bairro Oriental. Estádio Olímpico, construído para os jogos 
olímpicos de 1976 e um verdadeira obra maestra da 
arquitetônica. Suas torres com 165 mts. O Biodome e Jardim 
Botânico.  O Monte Real   este bonito parque oferece muitas 
atividades ao ar livre e vistas impressionantes da cidade 
desde seus miradores. 
Tarde livre 
Hospedagem 

     Dia 3: Montreal / Quebec / Montreal 

Café da manhã  Americano. Hoje p a   r  t   i m   o s     a    Quebec. Visitaremos a 

histórica cidade a mais velha de esta nação. Visita panorâmica: a 

Universidade de Laval, monumentos históricos, lá Citadel e outros 

pontos de interesse. Logo do almoço (não incluído)  tempo para 

caminhar esta cidade e logo regressamos a Montreal. Hospedagem. 

Dia 4: Montreal /Ottawa/Toronto 

Café da manhã Americano - Saída a primeira hora da manhã para 

chegar a lá cidade de Ottawa. Ao chegar realizaremos el tour da 

cidade, visitando El Parlamento, bairros residencial, mansões do 

Primer Ministro o Governador  General, as residências dos embaladores, 

a Corte Suprema e outros pontos de interesse. Logo do almoço 

(não incluído) saída ia Brockville para desfrutar de um pequeno 

cruzeiro pelas Mil Ilhas do Rio St. Lawrence. Esta region. E ol lugar 

onde se crio el popular adereço Thousand Islands, e também uma 

das regiões do leste de Canada preferidas como destino turístico.  

Cruzeiro, que tem uma duração aproximada de 1 hora, mostra as 

espetaculares vistas panorâmicas da zona e brinda informação sobre 

a história da área, suas legendas e sua gente. Também  podem ver em 

este lugar barcos de todo o mundo que navegam cautelosamente pelas d 

i f e r e n t e s  seções do rio St.Lawrence, o canal de agua doce mais 

cumprido do mundo. Continuação da viagem em ônibus a Toronto. 

Chegada, Hospedagem. 

Dia 5: Toronto / Niágara Falls 

Café da manhã  Americano - Pela manhã iniciamos nosso recorrido 

pela cidade: lá prefeitura, el Parlamento Provincial, a Universidade de 

Toronto, Yorkville : bairro  boêmio, lá zona residencial de Forest Hill y 

e a  área onde se encontra lá  conhecida torre CN. Logo 

continuaremos para Niágara que se encontra a uma hora 

aproximadamente, na rota visitaremos o povo vitoriano que e 

Niágara on the Lake, foi a primeira capital  de  Canada. 

Recorremos  a  área  vitivinícola do Niágara e começo d o   tour pela 

zona, visitando  o  relógio  floral; o remoinho onde viaja o carro aéreo 

espanhol. Passeio no barco Hornblower (maio a outubro) os tuneis 

cênicos (Outubro a Maio). Chegada. Hospedagem. 

Dia 6: Niágara Falls / Buffalo o Toronto 

Café da manhã  Americano. Na hora indicada traslado ao aeroporto de 

Buffalo o Toronto para sua saída.  Fim de nossos serviços. 

Os Preços Incluim: 

   Admissão ao barco de Mil Ilhas - Opera de Maio 1 a Outubro 31 - 

Fora de temporada se visita o Museu da Civilização em Ottawa 

 Circuito  em 5  cafés da manhã Americanos 

   Incluem Hornblower Niágara Opera de Maio a Outubro. Fora de 

temporada será substituído pelos tuneis cênicos. 

   Incluem  1 maleta por passageiro durante o recorrido, maletas 

adicionais serão cobradas 

   Incluem Traslados de chegada e saída 

Hotéis Selecionados: 

Montreal Le Nouvel Hotel Montreal 

Toronto Chelsea Toronto Hotel 

Niagara Falls  The Oakes Hotel 

Overlooking the Falls 

Hoteis de Recolhida: 

Notas: Circuito se realizara em espanhol e/ou português 

Confirmação dos hotéis definitivos estarão disponível 

30 dias antes da saída. Es responsabilidade da agencia 
vendedora de solicitar esta informação 

Em caso de não reunir número suficiente de participantes, 

circuito se realizara  em  modernos  mini ônibus o vans. 

Preço dos circuitos incluem visitas e excurçoes 

indicadas em itinerário. 



Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 9 X  
Preço por pessoa                         Duplo              Triplo                 Quad                  individual              criança 
                                                   $ 1,309.00      $ 1,189.00        $ 1,109.00               $ 1,859.00           $ 799.00 

+ IRRF 6% 
 
2019 
Maio                    5   12   19   26 
Junho                   2   16   23 
Setembro            1     8   15   22   29 
Outubro              6   13   20   27 
Novembro          3   10 
Dezembro        22 
 
2020 
Março                 8   22 
Abril                    5   12 

 Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 9 X  
  Preço por pessoa                         Duplo              Triplo                 Quad                  individual              crianças  
                                                      $  1,369.00      $ 1,229.00        $ 1,137.00              $ 1,985.00            $ 799.00  

+ IRRF 6% 
2019 
Junho                         30 
Julho                            7   14   21   28 
Agosto                         4   11   18   25 

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 9 X  
Preço por pessoa                         Duplo              Triplo                 Quad                  individual              crianças  
                                                   $ 1,434.00      $ 1,264.00        $ 1,171.00              $ 2,084.00                $ 799.00  

+ IRRF 6% 
2019 
Junho                9 

 
 


