
ESCORTED TOURS

**EASTERN CANADA Guiado em Português e Espanhol Page

PG / ROTA THE DISCOVERY (RTD-001) 1

**WESTERN CANADA  Guiado em Português e Espanhol Page

PG / ROTA ROCKY MOUNTAIN EXPRESS (RRME-001) 3

*TRANS CANADA Guiado em Português e Espanhol Page

PG / ROTA DE MAR A MAR (RMM-001) 5

EASTERN CANADA  Guiados em Espanhol e Italiano Page

PG / EASTERN PANORAMA (EPA-001) 8

PG / AUTHENTIC NATIVE ADVENTURE IN THE EAST (ANA-001) 10

PG / CANADA GRANDEUR NATURE (CGN-001) 13

PG / CANADA WILDLIFE ODYSSEY (CWL-001) 16

TRANS CANADA  Guiado em Espanhol e Italiano Page

PG / ECOLOGICAL COAST TO COAST (ECC-001) 19

  



ESCORTED TOURS

PG / ROTA THE DISCOVERY 
(RTD-001)

17 Saídas Garantidas-Segundas-feiras

Can$1530           
8 Days / 7 Nights

           DBL OCC

Preços em Can$ preços por pessoa- Triplo 1.383, Duplo 1.530, Indiv 2.162, CHD 5-11anos 1.162.

Includes : 7 Refeições

1 Chegada MONTREALSeg
2 MONTREAL-QUEBEC  (260 km)Ter
3 QUEBECQuar
4               QUEBEC- OTTAWA  (475 km)Quin
5 OTTAWA-TORONTO (430KM)Sext
6 Excursão NIAGARA FALLSSab
7 TORONTO saídaDom

Maio 22 29

Junho 5 12 19 26

Julho 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Setembro 4 11

INCLUI:
 Recepção no Aeroporto + Traslado de ida para o hotel

6 noites de hospedagem como indicado no itinerário (ou similar )

Serviço de maleteiro (1 mala por pessoa)

Guia Receptour em Português e Espanhol

Ônibus de luxo com ar-condicionado,  micro-ônibus, van ou carro 
(Dependendo do número de pessoas)



Tour de orientação por Toronto, Ottawa, Quebec e Montreal

Refeições: 6 cafés da manhã um misto de continental e americano 
e 1 almoço



Entrada para as seguintes atrações
 *Cruzeiro Hornblower em Niagara Falls
 *Cataratas Montmorrency
 *Visita do Canyon de St. Anne
 *Cruzeiro pelas 1000 ilhas
 * Visita de uma Cabana de açucar ( sugar shack)



Impostos e taxas de serviço não reembolsáveis

NOTES
Dependendo do número de passageiros, o Guia poderá ser 
motorista ao mesmo tempo

-

Quarto triplo = duas camas de casal-
Extensão para os Estados Unidos: Contate-nos para valores.-

PREÇO NÃO INCLUI
Pré- noite Montreal- Gouverneur Place Dupuis (café da manhã 
incluso    Por Pessoa -Preços em Can$. 
* Maio 01 - Out 15:  DBL= 139,  SGL=  237,  TPL= 117,



Pós- noite Toronto - Chelsea Hotel (café da manhã continental 
inlcuso Por Pessoa -Preços em Can$.)
  * Maio 01 - Out 05:  DBL=173  SGL=317, TPL=137,
  * Jun 30-Jul 02 & Aug 04-08 & Sep 07-10:
         DBL=262,  SGL=498 TPL=198



Traslado de saída de Toronto ( não privativo)Preço Por pessoa
B'ase 1 =Can$.160, Base 2 =Can$.80, Base 3 =Can$.102,
Base 4 =Can$.  77, Base 5 =Can$.61,



Transportes aéreos e tudo que não estiver mencionado acima

DESTAQUES
 Romântica cidade do Quebéc

Multicultural e moderna Toronto

Vibrante e dinâmica Montrtéal

1Preços por pessoa em CA$.Forma de Pagamento Entrada: 25% e Saldo em 9 Parcelas Iguais nos cartões de Cartões de Crédito.



ESCORTED TOURS

PG / ROTA THE DISCOVERY 
(RTD-001)

Seg 1 - chegada MONTREAL
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado por motorista 
nativo.
Check-in e Pernoite.
HOTEL: Gouverneur Place Dupuis ****  (1 noite )

Ter 2 - MONTREAL-QUEBEC  (260 km)
Tour de orientação desta vibrante metrópole: incluindo a 
cidade velha, a montanha Mont-Royal, e a famosa cidade 
subterrânea. Montréal é uma cidade de contrastes onde se 
combina o passado o presente e o futuro. É a segunda maior 
cidade Francófona do mundo. Antes da partida, passaremos 
pelo complexo olímpico de Montréal para admirarmos a Torre 
olímpica, a torre inclinada mais alta do mundo.Não deixem de 
provar o prato tipico da cidade, batatas fritas com molho gravy 
e muito queijo, a famosa Poutine ( não incluso). Partida pela 
tarde para Québec. Chegada em Québec, check-in e pernoite. 
(AB)
HOTEL: Hotel Pur Québec **** (2 noites)

Quar 3 - QUEBEC
Após o café da manhã, nosso dia começa com um passeio 
nesta cidade maravilhosa, considerada a cidade mais 
Européia da América do Norte.Visita guiada pelas fortificações 
da cidade, incluindo: o centro de compras Place Royale, o 
parque das Planícies de Abraham, o Parlamento , Parque das 
Batalhas, Terraço Dufferin e o famoso Château Frontenac 
.Continuaremos nossa viagem em direção do Canyon de St. 
Anne para explorar sua espetacular cascata e cruzar a ponte 
suspensa mais alta do Quebéc com 55 metros de altura. 
Regresso a Quebéc e tempo livre para compras e para 
desfrutar do encanto desta bela cidade. Pernoite (B)

Quin 4 -  QUEBEC- OTTAWA (475 km)
Partida pela manhã em direção a Ottawa. Faremos uma 
parada no caminho para visitar a famosa Cabana de açucar ( 
Sugar shack). Você será introduzido a arte da produção do 
xarope de carvalho (Maple). Uma vez dentro dessa típica 
cabana, você ouvirá música folclórica e compartilhará uma 
deliciosa refeição típica. Partida para a capital Ottawa.  
Chegada e visita guiada pelo Canal Rideau, o mercado 
Byward e a Suprema Corte do Canadá. Check-in no hotel e 
pernoite. (AB, L)
HOTEL: Capitall Hill & Suites *** ( 1 noite)

Sext 5 - OTTAWA-TORONTO (430KM)
Pela manhã, saída em direção a região das Mil Ilhas 
(Thousand Islands), onde você irá aproveitar de 1 hora de 
cruzeiro pelo coração das ilhas, no qual os indíginas 
chamavam de `` Jardim dos grandes espíritos``. Partida em  
direção à Toronto. Chegada em Toronto e visita guiada pelo 
centro da cidade, incluindo Bay Street, o bairro financeiro, a 
Prefeitura, o Parlamento de Ontário, a Universidade de 
Toronto, Yonge Street e Eaton Center. Check-in no hotel e 
pernoite. (AB)
HOTEL: Chelsea Hotel **** ( 2 noites)

Sab 6 - excursão NIAGARA FALLS
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para as Cataratas 
de Niágara passando por Golden Horseshore e sobre o canal 
Welland. Chegada e embarque no famoso barco "Hornblower" 
para um mini-cruzeiro até as margens das cataratas. Tempo 
livre para desfrutarem e caminharem pela animada Clifton Hill 
com suas diversas atrações .Retorno à Toronto no fim da tarde 
para pernoite (AB)

Dom 7 - TORONTO saída
Check-out do hotel (B).    

FIM DOS SERVIÇOS

2



ESCORTED TOURS

PG / ROTA ROCKY MOUNTAIN 
EXPRESS (RRME-001)

19 Saídas Garantidas- Domingos

Can$ 2.083,
7 Days / 6 Nights

           DBL OCC

Triplo 1.913, Duplo 2.083, Indiv 2.943,CHD 5-11anos 1.083.
Preços em Can$ preços por pessoa
 
 

Includes : 9 Refeições

1 Chegada CALGARYDom
2 CALGARY - BANFF (240 km)Seg
3 excursão Jasper National Park (380 km)Ter
4 BANFF - SHUSWAP LAKE (385 km)Quar
5 SHUSWAP LAKE- VICTORIA (470 km)Quin
6 VICTORIA - VANCOUVER (70 km)Sext
7 VANCOUVER saídaSáb

Maio 28

Junho 4 11 18 25

Julho 2 9 16 23 30

Agosto 6 8 13 20 27

Setembro 3 10 17

INCLUI:
Recepção no aeroporto + traslado de ida ao  hotel

6 noites de hospedagem conforme itinerário (ou similar)

Ônibus de luxo com ar-condicionado, micro-ônibus, van ou carro 
(Dependendo do número de pessoas)



Guia Receptour em Português e Espanhol

Serviço de maleteiro (uma mala por pessoa)

Visita guiada por Calgary, Banff, Victoria, Vancouver

Refeições: 6 cafés da manhã americanos, 3 almoços

Entrada para as seguintes atrações
 * Passeio no gelo - Snowcoach Athabasca Glacier 
 * Visita guiada na floresta
 * Jardins de Butchart Gardens em Victria



Travessia de balsa ( ida e volta ) da ilha de Vancouver

Impostos e taxas de serviço não reembolsáveis

NOTES
Extensão  1 noite em Whistler= ( WPA-002)-P.Pessoa em Can$
* DBL= 425 SGL SGL= 573 TPL=390 CHD=221
* Maiores detalhes no final do itinerario

-

Quarto triplo = 2 camas de casal-
Por conta da intensidade da viagem, crianças com menos de 5 
anos não são recomendadas

-

Dependendo do numero de passageiros, o guia podera ser 
motorista ao mesmo tempo

-

Extensão para os Estados Unidos: Contate-nos para valores.-

PREÇO NÃO INCLUI
Pré- noite  Calgary - Delta Calgary Downtown (café da manhã 
incluso) -Preços em Can$.- P.Pessoa
  * Maio 01 - Jul 06 (Quin-Dom): DBL =167 SGL =287 TPL =133
  * Jul 07 - Ju16 ( Stampede) : DBL = 305   SGL =562 TPL = 225
   *Jul 17 - Out 15 (Quin-Dom):  DBL =167 SGL =287 TPL =133



Pós- noite  Vancouver - Sheraton Wall Centre Hotel (café da 
manhã incluso) -Preços em Can$.- P.Pessoa -
  * Maio 01 - Set 30:  DBL =265  SGL = 474   TPL = 215



Traslado de saída de Vancouver(não privativo)-Preços em Can$.
Base 1 pax= 166, Base 2 pax= 83,  Base 3 pax= 56, P.Pessoa
Base 4 pax=46,Base 4-6 pax= 37, Base 4-6 pax= 31,P.Pessoa



Todos transportes aéreos e tudo que não estiver mencionado 
acima



Dependendo do número de pasageiros,o guia podera ser o 
motorista ao mesmo tempo.



DESTAQUES
Visita guiada pela floresta

Experiência em um  rancho Western

O Famoso Jardins de Butchart Gardens

Pernoite em uma reserva Indígena

3Preços por pessoa em CA$.Forma de Pagamento Entrada: 25% e Saldo em 9 Parcelas Iguais nos cartões de Cartões de Crédito.



ESCORTED TOURS

PG / ROTA ROCKY MOUNTAIN 
EXPRESS (RRME-001)

Dom 1 - Chegada CALGARY
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado por motorista 
nativo. Check-in e Pernoite.
HOTEL: Delta Calgary Downtown **** (1 nt)

Seg 2 - CALGARY - BANFF (240 km)
Visita guiada pela metrópole de Alberta incluindo o Olympic 
Plaza, Stampede Grounds  e Calgary Tower. Saída para uma 
vasta pradaria em direção ás Rochosas e á Banff National 
Park. Parada na estrada no coração do Ranch Country! 
Aproveite o passeio à cavalo opcional ou dê um giro pelas 
trilhas. Um caloroso almoço BBQ será servido. A viagem 
segue para o renomado Lake Louise. Continua por Moraine 
Lake e os famosos Wenchemntka Peaks. No fim da tarde, 
chegada para vista de Banff e sua vizinhança: Tunnel 
Mountain, Bow Falls e o hotel Banff Springs. Check-in no hotel 
e pernoite. (AB, L)
HOTEL: Charltons Banff Hotel ***+  (2 noites)

Ter 3 - excursão Jasper National Park (380 km)
Depois do café da manhã em um restaurante próximo, cedo 
pela manhã saída em direção ao Jasper National Park ao 
longo de uma das mais deslumbrantes estradas da América 
do Norte: The Icefields Parkway. No fim da manhã, excursão 
ao Athabaska Glacier (Columbia Icefields) em um gigante 
snowcoach. Almoço durante a viagem. Retorno à Banff com 
parada para ver os lagos Peyto e Bow e avistar o iminente 
Crowfoot Glacier ao fundo. Pernoite. (AB,L)

Quar 4 - BANFF - SHUSWAP LAKE (385 km)
Depois do café da manhã em um restaurante próximo, partida 
para a estrada Trans-Canada em direção ao estado de 
Columbia Britânica através de 4 parques nacionais. A viagem 
segue em direção a região de Rogers Pass na montanha de 
Selkirk com o impressionante equipamento de limpeza de 
neve. Na rota, curta um giro à tarde pela floresta de Mount 
Revelstoke National Park. Seguiremos até Shuswap Lake 
Region. Check-in e pernoite.  (AB)
HOTEL: Quaoout Lodge *** (1 noite)

Quin 5 - SHUSWAP LAKE- VICTORIA (470 km)
Saída para Victoria pela estrada Coaquihalla passando pelo 
interior da Columbia Britânica (B.C). Chegada a Tsawwassen, 
embarque na balsa para Swartz Bay na ilha de Vancouver, 
travessia de 90 minutos cruzando Georgia Straight e o Gulf 
Islands. Continuaremos até Victoria e ingressaremos no 
famoso Butchart Gardens. Na volta, visita guiada pela capital 
de British Columbia, incluindo os prédios legislativos, o hotel 
Empress, Beacon Hill Park, Chinatown, etc. Check-in no hotel 
e pernoite. (AB)
HOTEL: Victoria Marriott Inner Harbour **** ( 1noite)

Sext 6 - VICTORIA - VANCOUVER (70 km)
Pela manhã traslado de balsa para cruzar até Tsawassen e 
continuar em Vancouver. Almoço de despedida no coração de 
Vancouver. Visita guiada à tarde por Vancouver, uma das 
mais surpreendentes cidades da costa do Pacífico.  A visita 
inclui o centro, Stanley Park, Prospect Point, Gastow, etc. 
Check-in no hotel e pernoite. (AB, L)
HOTEL: Sheraton Vancouver Wall Centre**** (1 noite)

Sáb 7 - VANCOUVER saída
Check-out do hotel. (AB)

FIM DOS SERVIÇOS

EXTENSÃO:

 WPA-002 WHISTLER
* DBL= 425 SGL SGL= 573 TPL=390 CHD=221

O PREÇO INCLUI
* 1 noite de hospedagem como segue (ou similar)
     - Vancouver(1)-Sheraton Vancouver Wall centre****
* Guia Receptour multilingue (Português e Espanhol)
* Ônibus de luxo com ar-condicionado, micro-ônibus, van ou 
carro (dependendo do número de pessoas)
* 1 café da manhã americano
* Impostos e taxas de serviço não reembolsáveis

7 Sáb - excusão WHISTLER
Saída em direção a Whistler pela manhã. Juntamente com 
Vancouver a estaçã anfitriãn das Olimpíadas de Inverno de 
2010 e dos Jogos Paraolímpicos. A joranda inicia ao longo da 
autopista Sea to Sky com vista para a majestosa Baía de 
Howe. Tempo livre para explorarem esta estação com suas 
lojas, galerias e cafés ao pé da montanha. Retorno para 
Vancouver e parada para tirarem fotos em Shannon Falls, com 
mais de 355 metreo de altura é uma das mais altas cataratas 
da América do Norte. Pernoite. (AB).

8 Dom - VANCOUVER saída
Check-out do hotel. (AB)

FIM DOS SERVIÇOS

4Preços por pessoa em CA$.Forma de Pagamento Entrada: 25% e Saldo em 9 Parcelas Iguais nos cartões de Cartões de Crédito..



ESCORTED TOURS

PG / ROTA DE MAR A MAR 
(RMM-001)

17  Saídas Garantidas - Segundas

$3.667,
15 Days / 14 Nights

DBL OCC

Preços em Can$.- 
Triplo 3.349, Duplo 3.667, Indiv 5.123,,CHD 5-11anos 2,775,

Includes : 18 Refeições

1 chegada MONTREALSeg
2 MONTREAL-QUEBEC (260 km)Ter
3 QUEBECQuar
4 QUEBEC-OTTAWA (475km)Quin
5 OTTAWA-TORONTO (430km)Sex
6 excursão NIAGARA FALLSSab
7 TORONTO-CALGARY ( de avião)Dom
8 CALGARY-BANFF( 240km)Seg
9 excursão Jasper National Park (380 km)Ter

10 BANFF - SHUSWAP LAKE (385 km)Quar
11 SHUSWAP LAKE - VICTORIA (470 km)Quin
12 VICTORIA - VANCOUVERSex
13 VANCOUVER saídaSab

Maio 22 29

Junho 5 12 19 26

Julho 3 10 17 24 31

Agosto 7 14 21 28

Setembro 4 11

INCLUI:
 Recepção no Aeroporto + Traslado de ida para o hotel

12 noites de hospedagem como indicado no itinerário ( ou similar )

Serviço de maleteiro (1 mala por pessoa)

Guia Receptour em Português e Espanhol

Ônibus de luxo com ar-condicionado,  micro-ônibus, van ou carro 
(Dependendo do número de pessoas)



Visita guiada por Toronto, Ottawa, Quebec, Montreal, Calgary, 
Banff, Victoria e Vancouver



Refeições: 12 cafés da manhã um misto de continental e 
americano e 4 almoços



Entrada para as seguintes atrações
 *Cruzeiro Hornblower em Niagara Falls
 *Cataratas Montmorrency
 *Visita do Canyon de St. Anne
 *Cruzeiro pelas 1000 ilhas
 * Visita de uma Cabana de açucar ( sugar shack)
 * Snowcoach - Passeio na geleira
  * Visita guiada pela floresta
  * Jardins de Butchart Gardens



Traslado doméstico de YYZ e de YYC

Travessia de balsa ( ida e volta ) da ilha de Vancouver

Impostos e taxas de serviço não reembolsáveis

NOTES
Quarto triplo = duas camas de casal-
Por conta da intensidade da viagem, crianças com menos de 5 
anos não são recomendadas

-

Extensão para Whistler: Contate-nos para valores.-
Extensão para os Estados Unidos: Contate-nos para valores.-
Dependendo do numero de passageiros, o guia poderá ser 
motorista ao mesmo tempo.

-

PREÇO NÃO INCLUI
Pré- noite  Montréal- Gouverneur Place Dupuis (café da manhã 
incluso)   Preços em Can$.- P.Pessoa
  * Maio 01 - Out 15:  DBL=139  SGL=237  TPL=117,



Pós- noite  Vancouver- Sheraton Wall Center Hotel  (café da 
manhã incluso)  Preços em Can$.-P.Pessoa
   * Maio 01 - Set 30:  DBL = 265  SGL =474   TPL =215,



Traslado de saída de Vancouver ( não privativo)Preços em Can$.-
Base 1 pax= 166, Base 2 pax= 83,  Base 3 pax= 56, P.Pessoa
Base 4 pax= 46, Base 4-6 pax=37, Base 4-6pax=31, P.Pessoa



Transportes aéreos e tudo que não estiver mencionado acima

DESTAQUES
Toronto dinâmico e emocionante

Niagara Falls romântico

Os Jardins de Butchart Gardens

Visita de um autentico rancho Western

5Preços por pessoa em CA$.Forma de Pagamento Entrada: 25% e Saldo em 9 Parcelas Iguais nos cartões de Cartões de Crédito.



ESCORTED TOURS

PG / ROTA DE MAR A MAR 
(RMM-001)

Seg 1 - chegada MONTREAL
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado por motorista 
nativo. Check-in e Pernoite.
HOTEL: Gouverneur Place Dupuis ****  (1 noite )

Ter 2 - MONTREAL-QUEBEC (260 km)
Tour de orientação desta vibrante metrópole: incluindo a 
cidade velha, a montanha Mont-Royal, e a famosa cidade 
subterrânea. Montréal é uma cidade de contrastes onde se 
combina o passado o presente e o futuro. É a segunda maior 
cidade Francófona do mundo. Antes da partida, passaremos 
pelo complexo olímpico de Montréal para admirarmos a Torre 
olímpica, a torre inclinada mais alta do mundo.Não deixem de 
provar o prato tipico da cidade, batatas fritas com molho gravy 
e muito queijo, a famosa Poutine ( não incluso). Partida pela 
tarde para Québec. Chegada em Québec, check-in e pernoite. 
(AB)
HOTEL: Hotel Pur Québec **** (2 noites)

Quar 3 - QUEBEC
Após o café da manhã , nosso dia começa com um passeio 
nesta cidade maravilhosa, considerada a cidade mais 
Européia da América do Norte.Visita guiada pelas fortificações 
da cidade, incluindo: o centro de compras Place Royale, o 
parque das Planícies de Abraham, o Parlamento , Parque das 
Batalhas, Terraço Dufferin e o famoso Château Frontenac 
.Continuaremos nossa viagem em direção do Canyon de St. 
Anne para explorar sua espetacular cascata e cruzar a ponte 
suspensa mais alta do Quebec com 55 metros de altura. 
Regresso a Quebec e tempo livre para compras e para 
desfrutar do encanto desta bela cidade. Pernoite (B)

Quin 4 - QUEBEC-OTTAWA (475km)
Partida pela manhã em direção a Ottawa .Faremos uma 
parada no caminho para visitar a famosa Cabana de açucar ( 
Sugar shack). Você será introduzido a arte da produção do 
xarope de carvalho (Maple). Uma vez dentro dessa típica 
cabana, você ouvirá música folclórica e compartilhará uma 
deliciosa refeição típica. Partida para a capital Ottawa.  
Chegada e visita guiada pelo Canal Rideau, o mercado 
Byward e a Suprema Corte do Canadá. Check-in no hotel e 
pernoite. (AB, L)
HOTEL: Capitall Hill & Suites *** (1 noite)

Sex 5 - OTTAWA-TORONTO (430km)
Pela manhã, saída em direção a região das Mil Ilhas 
(Thousand Islands), onde você irá aproveitar de 1 hora de 
cruzeiro pelo coração das ilhas, no qual os indíginas 
chamavam de `` Jardim dos grandes espíritos``. Partida em  
direção à Toronto. Chegada em Toronto e visita guiada pelo 
centro da cidade, incluindo Bay Street, o bairro financeiro, a 
Prefeitura, o Parlamento de Ontário, a Universidade de 
Toronto, Yonge Street e Eaton Center. Check-in no hotel e 
pernoite. (AB)
HOTEL: Chelsea Hotel Toronto**** (2 noites)

Sab 6 - excursão NIAGARA FALLS
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para as Cataratas 
de Niágara passando por Golden Horseshore e sobre o canal 
Welland. Chegada e embarque no famoso barco "Hornblower" 
para um mini-cruzeiro até as margens das cataratas. Tempo 
livre para desfrutarem e caminharem pela animada Clifton Hill 
com suas diversas atrações .Retorno à Toronto no fim da tarde 
para pernoite (AB)

Dom 7 - TORONTO-CALGARY ( de avião)
Traslado para o aeroporto para o vôo até Calgary (vôo não 
incluso). Na chegada, recepção por um motorista nativo e 
traslado para o hotel para check-in e pernoite. (AB) 
HOTEL: Delta Calgary Downtown **** (1 noite)

Seg 8 - CALGARY-BANFF( 240km)
Visita guiada pela metrópole de Alberta incluindo o Olympic 
Plaza, Stampede Grounds  e Calgary Tower. Saída para uma 
vasta pradaria em direção ás Rochosas e a Banff National 
Park. Parada em rota no coração do Ranch Country! Aproveite 
o passeio à cavalo opcional ou dê um giro pelas trilhas. Um 
caloroso almoço BBQ será servido. A viagem segue para o 
renomado Lake Louise. Continua por Moraine Lake e os 
famosos Wenchemntka Peaks. No fim de tarde, chegada para 
vista de Banff e sua vizinhança: Tunnel Mountain, Bow Falls e 
o hotel Banff Springs. Check-in no hotel e pernoite. (AB, L)
HOTEL: Charltons Banff Hotel ***+  (2 noites)

Ter 9 - excursão Jasper National Park (380 km)
Depois do café da manhã em um restaurante próximo, cedo 
pela manhã saída em direção ao Jasper National Park ao 
longo de uma das mais deslumbrantes estradas da América 
do Norte: The Icefields Parkway. No fim da manhã, excursão 
ao Athabaska Glacier (Columbia Icefields) em um gigante 
snowcoach. Almoço durante a viagem. Retorno à Banff com 
parada para ver os lagos Peyto e Bow e avistar o iminente 
Crowfoot Glacier ao fundo. Pernoite. (AB,L)

Quar 10 - BANFF - SHUSWAP LAKE (385 km)
Depois do café da manhã em um restaurante próximo, partida 
para a estrada Trans-Canada em direção ao estado de 
Columbia Britânica através de 4 parques nacionais. A viagem 
segue em direção a região de Rogers Pass, na montanha de 
Selkirk com o impressionante equipamento de limpeza de 
neve. Na rota, curta um giro à tarde pela floresta de Mount 
Revelstoke National Park. Seguiremos até Shuswap Lake 
Region. Check-in e pernoite.  (AB)
HOTEL: Quaoout Lodge *** (1 noite)

6PPreços por pessoa em CA$.Forma de Pagamento Entrada: 25% e Saldo em 9 Parcelas Iguais nos cartões de Cartões de Crédito.



ESCORTED TOURS

PG / ROTA DE MAR A MAR 
(RMM-001)

Quin 11 - SHUSWAP LAKE - VICTORIA (470 km)
Saída para Victoria pela estrada Coaquihalla passando pelo 
interior da Columbia Britânica (B.C). Chegada a Tsawwassen, 
embarque na balsa para Swartz Bay na ilha de Vancouver, 
travessia de 90 minutos cruzando Georgia Straight e o Gulf 
Islands. Continuaremos até Victoria e ingressaremos no 
famoso Butchart Gardens. Na volta, visita guiada pela capital 
de British Columbia, incluindo os prédios legislativos, o hotel 
Empress, Beacon Hill Park, Chinatown, etc. Check-in no hotel 
e pernoite. (AB)
HOTEL: Victoria Marriott Inner Harbour **** (1noite)

Sex 12 - VICTORIA - VANCOUVER
Pela manhã traslado de balsa para cruzar até Tsawassen e 
continuar até Vancouver. Almoço de despedida no coração de 
Vancouver. Visita guiada à tarde por Vancouver, uma das 
mais surpreendentes cidades da costa do Pacífico.  A visita 
inclui o centro, Stanley Park, Prospect Point, Gastow, etc. 
Check-in no hotel e pernoite. (AB, L)
HOTEL: Sheraton Vancouver Wall Centre**** (1 noite)

Sab 13 - VANCOUVER saída
Check-out do hotel (AB).    

FIM DOS SERVIÇOS

7PPreços por pessoa em CA$.Forma de Pagamento Entrada: 25% e Saldo em 9 Parcelas Iguais nos cartões de Cartões de Crédito..



ESCORTED TOURS

PG / EASTERN PANORAMA 
(EPA-001)

21 Saídas garantidas - Sextas-feiras

$1 605
7 Days / 6 Nights

DBL OCC

Preços em Can$.- 
Triplo 1.485, Duplo 1.605,Indiv 2,355,CHD 5-11anos 884,

Includes : 8 Refeições

1 Chegada MONTREALSext
2 MONTREAL - QUEBEC (260 km)Sab
3 QUEBECDom
4 QUEBEC-ST.SAUVEUR (310 km)Seg
5 ST-SAUVEUR - OTTAWA (200 km)Ter
6 OTTAWA - TORONTO (430 km)Quar
7 TORONTO partidaQuin

Maio 26

Junho 2 9 16 23 30

Julho 7 14 21 28

Agosto 4 6 11 18 25

Setembro 1 8 15 22 29

Outubro 6

INCLUI
Recepção no aeroporto + traslado para hotel

6 noites de hospedagem conforme itinerário (ou similar)

Serviço de maleteiro (1 mala por pessoa)

Guia Receptour multilingue (italiano & espanhol)

Ônibus de luxo com ar-condicionado, micro-ônibus, van ou carro 
(dependendo do número de pessoas)



Refeições: 6 cafés da manhã americanos, 2 almoços

Visita guiada por Montreal, Quebec, Ottawa e Toronto

Entrada às seguintes atrações
 * Visita da fazenda com criação de bisões 
 * Visita de uma cabana de açúcar
 * Cruzeiro das Mil Ilhas



Impostos e taxas de serviço não reembolsáveis

NOTES
EXTENSÃO 1 nt - Niagara Falls (EPA-002)
  * DBL = 265   SGL = 365   TPL = 249   Criança = 105
  * consulte o final do itinerário para detalhes

-

1 saída Domingo = 06 de agosto-
Quatro triplo = 2 camas-
Dependendo do n884úmero de passageiros, o guia poderá ser 
motorista ao mesmo tempo.

-

Por conta da intensidade da viagem, crianças com menos de 5 
anos não são recomendadas

-

PREÇO NÃO INCLUI
Pré- noite  Montreal - Centre Sheraton (café da manhã incluso)
  *Maio 01 - Jun 30: DBL=131 SGL=231  TPL=111
 * Jul 1- Ago 31: DBL=130 SGL=228 TPL=110
  *Set 01 - Out 31: DBL=138 SGL=245  TPL=115
** Fórmula 1 & Osheaga= Sujeito à confirmação de disponibilidade 
no momento da reserva.



Pós- noite  Toronto - Sheraton Toronto (café da manhã incluso)
  *Maio 01 - Out 31(Quin-Dom): DBL=123  SGL=218 TPL=104



Traslado de saída de Toronto ( não privativo):
 Base 1 =Can$.160, Base 2 =Can$.80, Base 3 =Can$.102,
 Base 4 =Can$.  77, Base 5 =Can$.61,



Ónibus e guia no dia 3 em Quebéc

Todos os transportes aéreos e tudo que não estiver mencionado 
acima



DESTAQUES
Compras em outlet

Visita de uma autêntica fazenda de bisões

Romântica Quebéc city

Visita de uma  típica cabana de açúcar ( Sugar Shack)

Dinâmica e emocionante Toronto

Extensão possível de 1 noite para Niagara Falls

8PPreços por pessoa em CA$.Forma de Pagamento Entrada: 25% e Saldo em 9 Parcelas Iguais nos cartões de Cartões de Crédito..



ESCORTED TOURS

PG / EASTERN PANORAMA 
(EPA-001)

Sext 1 - Chegada MONTREAL
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado por motorista 
nativo. Check-in e Pernoite.
HOTEL: Le Centre Sheraton **** (1 noite)

Sab 2 - MONTREAL - QUEBEC (260 km)
Tour de orientação desta vibrante metrópole: incluindo a 
cidade velha,montanha Mont-Royal e a famosa cidade 
subterrânea. Tempo livre antes da partida pela tarde para 
Quebéc. Visita guiada pelas fortificações da cidade, incluindo: 
o centro de compras Place Royale, o parque das Planícies de 
Abraham, o Parlamento e o hotel Château Frontenac, check-in 
e pernoite. (AB)
HOTEL: Hilton Québec **** (2 noites)

Dom 3 - QUEBEC
Dia livre para compras e explorar a cidade histórica. Pernoite.   
(AB)

Seg 4 - QUEBEC-ST.SAUVEUR (310 km)
Saída pela manhã e parada no caminho para avistar a 
espetacular cachoeira de Montmorency com 83 metros de 
altura. Continuação até St. Prosper para visitar a fazenda com 
criação de bisão. Em um veículo aberto, passeie pela fazenda 
e aprenda o quanto o bisão era importante para os índios e o 
quanto essa criatura está próxima da extinção. Os anfitriões 
servirão um almoço típico na casa da fazenda. Partida para St 
Sauveur - chegada no coração desta cidade histórica, onde 
você vai encontrar cafés e restaurantes encantadores, com 
também outlets para compras. Check-in no hotel e pernoite. 
(AB, L)
HOTEL: Manoir St-Sauveur**** (1 noite)

Ter 5 - ST-SAUVEUR - OTTAWA (200 km)
Partida pela manhã em direção a Ottawa.Faremos uma parada 
no caminho para visitar a famosa Cabana de açucar ( Sugar 
shack). Você será introduzido a arte da produção do xarope de 
carvalho (Maple). Uma vez dentro dessa típica cabana, você 
ouvirá música folclórica e compartilhará uma deliciosa refeição 
típica. Partida para a capital Ottawa.  Chegada e visita guiada 
pelo Canal Rideau, o mercado Byward e a Suprema Corte do 
Canadá. Check-in no hotel e pernoite. (AB, L)
HOTEL: Lord Elgin **** (1 noite)

Quar 6 - OTTAWA - TORONTO (430 km)
Pela manhã, saída em direção a região das Mil Ilhas 
(Thousand Islands), onde você irá aproveitar de 1 hora de 
cruzeiro pelo coração das ilhas, no qual os indíginas 
chamavam de `` Jardim dos grandes espíritos``. Partida em  
direção à Toronto. Chegada em Toronto e visita guiada pelo 
centro da cidade, incluindo Bay Street, o bairro financeiro, a 
Prefeitura, o Parlamento de Ontário, a Universidade de 
Toronto, Yonge Street e Eaton Center. Check-in no hotel e 
pernoite. (AB)
HOTEL: Sheraton Centre Toronto**** (1 noite)

Quin 7 - TORONTO partida
Check-out do hotel. (AB)

FIM DOS SERVIÇOS

EXTENSION

1  EPA-002 Niagara Falls
DBL=265   SGL=365  TPL=249   CHD=105

O PREÇO INCLUI
* 1 noite de hospedagem como segue (ou similar)
     - Toronto (1) - Sheraton Centre Toronto****
* Guia Receptour multilingue (italiano & espanhol)
* Ônibus de luxo com ar-condicionado, micro-ônibus, van ou 
carro (dependendo do número de pessoas)
* 1 café da manhã americano
* Admissão para o cruzeiro Hornblower
* Impostos e taxas de serviço não reembolsáveis

7 Quin excursão NIAGARA FALLS (260 km)
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para as Cataratas 
de Niágara passando por Golden Horseshore e sobre o canal 
Welland. Chegada e embarque no famoso barco "Hornblower" 
para um mini-cruzeiro até as margens das cataratas. Almoço 
de despedida em um restaurante com vista panorâmica para 
uma das maiores quedas d'água do mundo. Após o almoço, 
saída em direção de Niagara on The Lake, visita panorâmica e 
retorno à Toronto no fim da tarde para pernoite (AB,L).

8 Sext TORONTO partida
Check-out no hotel. (AB)

FIM DOS SERVIÇOS

9PPPreços por pessoa em CA$.Forma de Pagamento Entrada: 285% e Saldo em 9 Parcelas Iguais nos cartões de Cartões de Crédito..



ESCORTED TOURS

PG / AUTHENTIC NATIVE 
ADVENTURE IN THE EAST 

(ANA-001)

23 Saídas garantidas -Sábados

$2 150
8 Days / 7 Nights

DBL OCC

$Preços em Can$.-  
Triplo 1.980, Duplo 2.150,Indiv 2,994,CHD 5-11anos 1112,

Includes : 12 refeições

1 Chegada MONTREALSáb
2 MONTREALDom
3 MONTREAL- LAC DELAGE (285 km)Seg
4 LAC DELAGE - SAGUENAY (195 km)Ter
5 SAGUENAY - QUEBEC CITY (385 km)Quar
6 QUEBEC CITY - OTTAWA (475 km)Quin
7 OTTAWA - TORONTO (400 km)Sext
8 TORONTO saídaSáb

Maio 20 27

Junho 3 10 17 24

Julho        1      8 15 22 24 29 31

Agosto             5 7 12 14 19 26

Setembro 2 9 16 23

INCLUI
Recepção no aeroporto + traslado para o hotel

7 noites de hospedagem conforme itinerário (ou similar)

Serviço de maleteiro (1 mala por pessoa)

Guia Receptour multilingue (italiano & espanhol)

Ônibus de luxo com ar-condicionado, micro-ônibus, van ou carro 
(dependendo do número de pessoas)



Tour de orientação por Montreal, Quebec, Ottawa e Toronto

Refeições: 7 cafés da manhã americanos, 4 almoços e 1 jantar

Entrada para as seguintes atrações
 * Visita à cabana de açucar ( Sugar shack)
 * Multiplas Atividades no Manoir Lac Delage 
 * Visita ecológica guiada pela reserva selvagem
 * Passeio guiado em Canoa  Rabaska
 * Observação de Ursos Negros 
 * Cruzeiro de observação de baleias
 * Cachoeira  Montmorency 
 * Fazenda com criação de bisões
 * Cruzeiro 1000 Ilhas



Impostos e taxas de serviço não reembolsáveis

NOTES
EXTENSÃO 1 nt - Niagara Falls (ANA-002)
  * DBL =390   SGL = 537   TPL = 367  Criança = 148
  * consulte o final do itinerário para detalhes

-

REDUÇÃO 1 nt = chegada no domingo (ANA-005)
* DBL= 151   SGL = 253   TPL = 120

-

4 Saídas às SEGUNDA-FEIRAS:
- 24 & 31 de julho + 07 & 14 de agosto

-

Quarto triplo = 2 camas-
Dependendo do número de passageiros, o guia poderá ser 
motorista ao mesmo tempo.

-

PREÇOS NÃO INCLUI
Pré- noite  Montreal - Centre Sheraton (café da manhã incluso)
  *Maio 01 - Jun 30: DBL=193  SGL=340  TPL=164
  * Jul 01-  Ago 31:  DBL=192 SGL=336  TPL=162
  *Set 01 - Out 31: DBL=203  SGL=361  TPL=170
* Fórmula 1 & Osheaga= Valores sujeitos a confirmação de 
disponibilidade no momento da reserva.



Pós- noite  Toronto - Chelsea Hotel (café da manhã incluso)
  * Maio 01 - Out 05:  DBL=211,  SGL=378  TPL=167
** 23-25 Jun & 4-8 Ago & 7-10 Sep: DBL=300, SGL=558, TPL=227,



Traslado de saída de Toronto ( não privativo)
B'ase 1 =Can$.160, Base 2 =Can$.80, Base 3 =Can$.102,
Base 4 =Can$.  77, Base 5 =Can$.61,



Transportes aéreos e tudo que não estiver mencionado acima

DESTAQUES
Visita à uma típica Cabana de açucar

Caminhada ecológica na floresta

Canoagem

Piquenique na beira do lago

Observação de Ursos Negros

Visita de uma fazenda com criação de bisões

Extensão possível de uma noite para visitar Niagara Falls

10Preços por pessoa em CA$.Forma de Pagamento Entrada: 285% e Saldo em 9 Parcelas Iguais nos cartões de Cartões de Crédito..



ESCORTED TOURS

PG / AUTHENTIC NATIVE 
ADVENTURE IN THE EAST 

(ANA-001)

Sáb 1 - Chegada MONTREAL
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado por motorista 
nativo. Check-in e Pernoite.

HOTEL: Le Centre Sheraton **** (2 noites)

Dom 2 - MONTREAL
Visita guiada nesta metópole que combina passado, presente 
e futuro. A segunda maior cidade Francófona do mundo. A 
visita  inclui: antiga Montreal, Mount Royal, a área empresarial, 
etc. Restante do dia livre  para descobertas individuais. 
Pernoite. 
(AB)

Seg 3 - MONTREAL- LAC DELAGE (285 km)
Partida em direção a região do Alto Appalaches.Parada em
uma típica Cabana de açucar (sugar shack), onde vocês 
aprenderão como é produzida a famosa maple syrup .Um 
generoso almoço
folclórico de boas-vindas encerra essa autêntica experiência
canadense. Saída em direção ao Lago Delage para check-in
no hotel e pernoite. Curta sem custo extra as inúmeras
atividades disponíveis no local: canoas, caiaques, pedalinhos,
piscina, bicicletas, vôlei de praia, trilhas, etc. Jantar no hotel. 
(AB, L, D)
HOTEL: Manoir Lac Delage**** (1 noite)

Ter 4 - LAC DELAGE - SAGUENAY (195 km)
 Hoje você irá vivenciar um inesquecível pacote de atividades 
na Reserva Laurentides Wildlife. Você irá descobrir a riqueza 
e beleza selvagem de uma vasta área em companhia de guias 
naturalistas. Seu dia começa com um seminário sobre a 
história dos índios e a variedade de vida selvagem que vive na 
floresta de Laurentides. Equipados com botas, coletes e claro, 
sua câmera fotográfica, você partirá para uma área remota da 
imensa região. Curta uma caminhada com comentários do seu 
guia antes de embarcar no passeio de Canoa  Rabaska. Reme 
pelo encantador rio, como os índios já fizeram um dia. Depois 
disso, pare pela beira do rio e curta um pic-nic. A hora do pôr-
do-sol chegou e você poderá curtir uma inesquecível aventura: 
a observação dos ursos. Com orientação profissional, você 
observará os ursos negros em seu habitat natural. Saída para 
Saguenay para pernoite. 
(AB, L)
HOTEL: Delta Saguenay **** (1 nt)

Quar 5 - SAGUENAY - QUEBEC CITY (385 km)
Saída pela manhã pelo fjorde do Saguenay em direção à 
Tadoussac, parada às margens do mágico Rio St Lourenço. 
Embarque para um animado cruzeiro de observação de 
baleias: descubra as inúmeras espécies de mamíferos 
marinhos, especialmente a potente baleia Rorqual e a 
reluzente baleia branca Beluga! Curtam um almoço no 
histórico hotel Tadoussac situado no coração da cidade. 
Continuaremos em direção da cidade do Quebéc. Na estrada, 
descubram a bela região de Charlevoix reconhecida pela 
UNESCO como a reserva da Biosfera Mundial. Esta região de 
colinas e vistas panorâmicas é única no Canadá. Faremos 
uma parada nas Cataratas de Montmorrency para admirar sua 
beleza natural. Chegada na cidade do Quebéc no final do dia 
e pernoite.  (AB,L)
HOTEL: Delta Quebec **** (1 nt)

Quin 6 - QUEBEC CITY - OTTAWA (475 km)
 Visita guiada pela manhã pelosmuros dessa cidade 
reconhecida como patrimonio mundial pela UNESCO, 
incluindo: o centro de compras Place Royale, o parque 
Planícies de Abraham, o Parlamento, Hotel Château 
Frontenac. Saída para St. Prosper para visitar a fazenda com 
criação de bisões. Em um veículo aberto, passeie pela 
fazenda e aprenda o quanto o bisão era importante para os 
índios e o quanto essa criatura está próxima da extinção. Os 
anfitriões servirão um almoço típico na casa da fazenda. O 
passeio continua em direção á capital canadense, Ottawa. 
Chegada no fim da tarde para check-in no hotel e pernoite. 
(AB, L)
HOTEL: Lord Elgin **** (1 noite)

Sext 7 - OTTAWA - TORONTO (400 km)
Saída pela manhã para uma visita guiada pelo Canal Rideau, 
Museu Canadense da Civilização, National Gallery do Canadá. 
Partida em direção a região das Mil Ilhas (Thousand Islands), 
uma atração bem conhecida em toda América do Norte. Curta 
uma hora de cruzeiro por onde os índios chamam de Jardim 
do Grande Espírito. Chegada em Toronto e visita guiada pelo 
centro da cidade, incluindo Bay Street, o bairro financeiro, a 
Prefeitura, o Parlamento de Ontário, a Universidade de 
Toronto, Yonge Street e Eaton Center. Check-in no hotel e 
pernoite. (AB)
HOTEL:  Chelsea Hotel **** (1 noite)

Sáb 8 - TORONTO saída
Check-out do hotel. (AB)    

FIM DOS SERVIÇOS

FIM DOS SERVIÇOS

11PPreços por pessoa em CA$.Forma de Pagamento Entrada: 285% e Saldo em 9 Parcelas Iguais nos cartões de Cartões de Crédito..



ESCORTED TOURS

PG / AUTHENTIC NATIVE 
ADVENTURE IN THE EAST 

(ANA-001)

EXTENSION

  ANA-002  Niagara Falls
DBL = 390   SGL = 537   TPL = 367  Criança = 155

O PREÇO INCLUI
* 1 noite de hospedagem como segue (ou similar)
     - Toronto (1) - Chelsea Hotel****
* Guia Receptour multilingue (italiano & espanhol)
* Ônibus de luxo com ar-condicionado, micro-ônibus, van ou 
carro (dependendo do número de pessoas)
* 1 café da manhã americano, 1 almoço
* Cruzeiro Hornblower
* Impostos e taxas de serviço não reembolsáveis

8 Sáb Excursão NIAGARA FALLS (260 km)
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para as Cataratas 
de Niágara. Chegada e embarque no famoso barco 
"Hornblower" para um mini-cruzeiro até as margens das 
cataratas. Almoço em restaurante com vista panorâmica para 
uma das maiores quedas d’água do mundo. Após o almoço, 
saída em direção de Niagara on The Lake, visita panorâmica e 
retorno à Toronto no fim de tarde para pernoite.. (AB, L)

9 Dom TORONTO saída
Check-out no hotel (AB)   

 FIM DO SERVIÇOS

12PPPreços por pessoa em CA$.Forma de Pagamento Entrada: 285% e Saldo em 9 Parcelas Iguais nos cartões de Cartões de Crédito..



ESCORTED TOURS

PG / CANADA GRANDEUR 
NATURE (CGN-001)

21 Saídas Garantidas - Segundas-feira

$3 012
11 Days / 10 Nights

DBL OCC

$Preços em Can$.-  
Triplo 4.277, Duplo 3.012,Indiv4.277,CHD 5-11anos1358,

Includes : 15 Refeições

1 Chegada MONTREALSeg
2 MONTREALTer
3 MONTREAL - LAC TAUREAU (180km )Quar
4 LAC TAUREAU - ALDEIA ABORÍGENE (395Quin
5 ALDEIA ABORÍGENE - CHARLEVOIX (300 kSext
6 CHARLEVOIX - QUEBEC (145 km)Sáb
7 QUEBECDom
8 QUEBEC - ST-SAUVEUR (310 km)Seg
9 ST-SAUVEUR - OTTAWA (200 km)Ter

10 OTTAWA - TORONTO (430 km)Quar
11 TORONTO SaídaQuin

Maio 22 29

Junho 5 12 19 26

Julho 3 10 17 24 31

Agosto 2 7 14 21 28

Setembro 4 11 18 25

Outubro 2

INCLUI
Recepção no aeroporto + traslado para o hotel

10 noites de hospedagem conforme itinerário (ou similar)

Serviço de maleteiro (1 mala por pessoa)

Guia Receptour multi-lingue (italiano & espanhol)

Ônibus de luxo com ar-condicionado, micro-ônibus, van ou carro 
(dependendo do número de pessoas)



Tour de orientação em Toronto, Ottawa, Quebec e Montreal

Refeições: 10 cafés da manhã americanos, 3 almoços e 2 jantares

Entrada para as seguintes atrações
 * Canoa Rabaska
 * Caminhada guiada na natureza
 * Visita a aldeia aborígene
 * Observação de Baleias 
 * Canyon Sainte Anne
 * Cachoeiras Montmorency 
 * Visita de uma Cabana de açucar ( sugar shack)
 * Cruzeiro das Mil Ilhas



Impostos e taxas de serviço não reembolsáveis

NOTAS
EXTENSÃO 1 nt - Niagara Falls (CGN-002)
  *DBL = 390   SGL = 537   TPL = 367   Criança = 155  
  *consulte o final do itinerário para detalhes

-

REDUÇÃO 1 nt = chegada na terça-feira (CGN-005)
  *DBL = 145   SGL = 253   TPL = 120

-

1 saída QUARTA-FEIRA = 02 de agosto
Quarto triplo = 2 camas

-

* Saida de 18 d358etembro:O hotel Fairmont Manoir Richelieu está 
completo (black-out). O grupo se hospedará em um hotel diferente, 
na mesma região.

-

Dependendo do número de passageiros, o guia poderá ser 
motorista ao mesmo tempo.

-

NOSSOS PREÇOS NÃO INCLUI
Pré-noite Montreal - Delta Montreal (café da manhã incluso)
*Maio 01- Ago 31: DBL=178 SGL=317 TPL=146 
*Set 01 - Out 31:DBL=190 SGL=339 TPL=159
**Exceto 29-31 Jul & 4-6 Ago: DBL=217 SGL=392 TPL=177
*** Fórmula 1 & Osheaga= Sujeito a confirmação de 
disponibilidade no momento da reserva.



Pós-noite  Toronto - Sheraton Centre ( café da manhã incluso)
 *Maio 01 - Out 31 (Quin- Dom): DBL=181  SGL=321  TPL=153



Ônibus e guia no dia 7 em Québec

Traslado de saída de Toronto ( não privativo)
Base 1= 160       Base 2= 80 
Base 3= 102       Base 4= 77,   Base 5= 62



Todos os transportes aéreos e tudo que não estiver mencionado 
acima



DESTAQUES
Pernoite em um castelo

Uma experiência aborígene

Visita de uma típica Cabana de Açucar ( Sugar shack)

Passeio de canoa Rabaska por uma lagoa cristalina

Extensão possível para visita de  Niagara Falls

13PPPreços por pessoa em CA$.Forma de Pagamento Entrada: 285% e Saldo em 9 Parcelas Iguais nos cartões de Cartões de Crédito..



ESCORTED TOURS

PG / CANADA GRANDEUR 
NATURE (CGN-001)

Seg 1 - Chegada MONTREAL
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado por motorista 
nativo. Check-in e Pernoite.
HOTEL: Delta Montreal **** (2 noites)

Ter 2 - MONTREAL
Visita Guiada por esta metrópole cheia de contrastes, a 
segunda maior cidade Francófona do mundo que mistura 
passado, presente e futuro,incluindo: antiga Montreal, Mount 
Royal, a área empresarial, etc. Restante do dia livre  para 
descobertas individuais. Tarde livre. Não é possível sair da 
cidade do Quebéc sem experimentar um dos pratos típicos da 
província: a famosa Poutine! (não incluso). Feita simplesmente 
de batatas fritas, tiras de queijo e molho gravy, certamente irá 
abrir seu apetite! Tempo livre e Pernoite. (AB)

Quar 3 - MONTREAL - LAC TAUREAU (180km )
Saída pela manhã em direção ao luxuoso resort do 
LagoTaureau, cercada por uma extensa e intocada área às 
margens de um enorme lago com praias de areia. Com o seu 
guia, você irá remar em uma canoa Rabaska no lago 
cristalino. Almoço e tempo para descanso.  Antes do pôr do 
sol, divirta-se em um passeio guiado em meio a natureza com 
possibilidade de avistar castores em seu habitat natural, 
enquanto aprende à respeito do seu modo de vida e da 
indústria de peles. O jantar será servido no restaurante 
principal do resort, onde você terá experiências muito 
interessantes para compartilhar! Pernoite. (AB, D)
HOTEL: Auberge Du Lac Taureau **** (1 noite)

Quin 4 - LAC TAUREAU - ALDEIA ABORÍGENE (395 
km)
Saída pela manhã em direção à Quebec. Pela tarde, chegada 
ao First Nation Hotel-Museum, no coração do vilarejo de 
Wendake. O hotel-museu, com design original expõe uma rara 
coleção que retrata a rica cultura dos índios Huron-Wendat.  
Check-in e tempo livre para visita ao museu e à bonita 
paisagem e trilhas que cercam o hotel. No fim de tarde, você 
irá apreciar um autêntico jantar. Pernoite. (AB, D)
HOTEL: Hotel-Museu Premières Nations**** (1 noite)

Sext 5 - ALDEIA ABORÍGENE - CHARLEVOIX (300 km)
Pela manhã saída em direção à região de Charlevoix na rota 
para Tadoussac, situada em Saguenay Marine Park. Almoço 
num hotel histórico no coração do vilarejo. Embarque para um 
emocionante cruzeiro à tarde para observar baleias: descubra 
as inúmeras espécies de mamíferos marinhos, especialmente 
a potente baleia Rorqual e a reluzente baleia branca Beluga! O 
passeio continua rumo a Malbaie para que os visitantes façam 
o check-in no conhecido hotel Fairmont Manoir Richelieu; um 
histórico castelo de estilo francês que mistura seu tranqüilo 
encanto com o ambiente nobre da região de Charlevoix, com 
sofisticação única. Ele está abrigado entre o mar e as 
montanhas em um penhasco com vista para o Rio St. 
Lawrence. Aproveite as instalações do hotel e até tente sua 
sorte no cassino de Charlevoix. Pernoite. (AB, L)
HOTEL: Fairmont Manoir Richelieu **** (1 noite)

Sáb 6 - CHARLEVOIX - QUEBEC (145 km)
Saída em direção à Quebec. Parada durante a rota do Grand 
Canyon e à catarata de Ste Anne para explorar esse 
espetacular e vertiginoso cânion. Atravesse a ponte de 
pedestres mais alta de Quebec, com 55 metros de altura. A 
viagem segue pela costa de Beaupré. Chegada em Québec e 
visita guiada pelas fortificações da cidade, incluindo: o centro 
de compras Place Royale, o parque das Planícies de 
Abraham, o Parlamento e o hotel Château Frontenac. Traslado 
para o hotel para check-in. Tempo livre e pernoite. (AB)
HOTEL: Hilton Quebec **** (2 noites)

Dom 7 - QUEBEC
Dia livre para compras e para curtir o charme dessa cidade 
fortificada. Pernoite. (AB)

Seg 8 - QUEBEC - ST-SAUVEUR (310 km)
Saida pela manhã com parada para uma breve visita à 
cachoeira de Montmorency. Continuação em St. Prosper para 
visitar a fazenda com criação de bisoes. Em um veículo 
aberto, passeie pela fazenda e prenda o quanto o bisões era 
importante para os índios e o quanto essa criatura está 
próxima da extinção. Os anfitriões servirão um almoço típico 
na casa da fazenda. Partida para St Sauveur - chegada no 
coração desta cidade histórica, onde você irá encontrar cafés 
e restaurantes encantadores, como também outlets para 
compras. Check-in no hotel e pernoite. (AB, L)
HOTEL: Manoir St-Sauveur**** (1 noite)

Ter 9 - ST-SAUVEUR - OTTAWA (200 km)
Partida pela manhã em direção à Ottawa com parada no 
caminho para saborearem um delicioso almoço na famosa 
Cabana de açucar ( sugar shack) Sucrerie de la Montagne. 
Você será introduzido a arte da produção do xarope de 
carvalho (Maple). Uma vez dentro dessa típica cabana, você 
ouvirá música folclórica e compartilhará uma deliciosa refeição 
típica. Partida para Ottawa.  Chegada e visita guiada pelo 
Canal Rideau, o mercado Byward e a Suprema Corte do 
Canadá. Check-in no hotel e pernoite. (AB, L)
HOTEL: Lord Elgin **** (1 noite)

Quar 10 - OTTAWA - TORONTO (430 km)
Pela manhã, saída em direção a região das Mil Ilhas 
(Thousand Islands), onde você irá aproveitar um  cruzeiro pelo 
coração das ilhas. Partida em  direção a Toronto: chegada em 
Toronto e visita guiada pelo centro da cidade, incluindo Bay 
Street, o bairro financeiro, a Prefeitura, o Parlamento de 
Ontário, a Universidade de Toronto, Yonge Street e Eaton 
Center. Check-in no hotel e pernoite. (AB)
HOTEL: Sheraton Centre Toronto**** (1 noite)

Quin 11 - TORONTO Saída
Check-out no hotel.(AB)

FIM DOS SERVIÇOS

EXTENSÃO

14



ESCORTED TOURS

PG / CANADA GRANDEUR 
NATURE (CGN-001)

1  CGN-002 Niagara Falls
DBL = 390 SGL = 537   TPL = 367 Criança = 155

O PREÇO INCLUI
* 1 noite de hospedagem como segue (ou similar)
     - Toronto (1) - Sheraton Centre Toronto****
* Guia Receptour multilingue (italiano&espanhol)
* Ônibus de luxo com ar-condicionado, micro-ônibus, van ou 
carro (dependendo do número de pessoas)
* 1 café da manhã americano, 1 almoço
* Admissão para cruzeiro Hornblower
* Impostos e taxas de serviço não reembolsáveis

11 Quin excursão NIAGARA FALLS (260 km)
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para as Cataratas 
de Niágara. Chegada e embarque no famoso barco 
"Hornblower" para um mini-cruzeiro até as margens das 
cataratas. Almoço de despidida em um restaurante com vista 
panorâmica para uma das maiores quedas d’água do mundo. 
Após o almoço, saída em direção de Niagara on The Lake, 
visita panorâmica e retorno à Toronto no fim de tarde para 
pernoite (AB,L ).

12 Sext TORONTO partida
Check-out no hotel. (AB)

FIM DOS SERVIÇOS

15PPPPreços por pessoa em CA$.Forma de Pagamento Entrada: 285% e Saldo em 9 Parcelas Iguais nos cartões de Cartões de Crédito..



ESCORTED TOURS

PG / CANADA WILDLIFE 
ODYSSEY (CWL-001)

21 Saídas Garantidas - Domingos

$3.152,
12 Days / 11 Nights

DBL OCC

$Preços em Can$.-  
Triplo 2.887, Duplo 3.152,Indiv4.387,CHD 5-11anos1446,

Includes : 17 Refeições

1 Chegada MONTRÉALDom
2 MONTRÉALSeg
3 MONTRÉAL - Lago ST JEAN (500 km)Ter
4 LAC ST JEAN - SAGUENAY (45 km)Quar
5 SAGUENAY (70 km)Quin
6 SAGUENAY - CHARLEVOIX (320 km)Sext
7 CHARLEVOIX - QUÉBEC (140 km)Sáb
8 QUÉBECDom
9 QUÉBEC - ST-SAUVEUR (310 km)Seg

10 ST-SAUVEUR - OTTAWA (200 km)Ter
11 OTTAWA - TORONTO (430 km)Quar
12 TORONTO partidaQuin

Maio 21 28

Junho 4 11 18 25

Julho 2 9 16 23 30

Agosto 1 6 13 20 27

Setembro 3 10 17 24

Outubro 1

INCLUI
Recepção no aeroporto + traslado para hotel

11 noites de hospedagem conforme itinerário (ou similar)

Serviço de maleteiro (1 mala por pessoa)

Guia Receptour multilingue (italiano & espanhol)

Ônibus de luxo com ar-condicionado, micro-ônibus, van ou carro 
(dependendo do número de pessoas)



Refeições: 11 cafés da manhã americanos, 4 almoços e 2 jantares

Visita guiada por Montreal, Quebec, Ottawa e Toronto

Entrada às seguintes atrações
 * Parque de St. Felicien
 * Aldeia histórica de Val Jalbert
 * Atividades variadas na floresta 
 * Cruzeiro de observação de baleias
 * Cachoeira  Montmorency
 * Visita a cabana de açucar ( sugar shack)
 * Cruzeiro das Mil Ilhas



Impostos e taxas de serviço não reembolsáveis

NOTES
EXTENSÃO 1 nt - Niagara Falls (CWL-002)
  * DBL = 390   SGL = 537   TPL = 367   Criança = 155  
  * consulte o final do itinerário para detalhes

-

REDUÇÃO 1 nt = chegada na segunda-feira (CWL-005)
* DBL = 98   SGL = 253   TPL = 120

-

1 saída TERCA-FEIRA = 1 de agosto-
Quatro triplo = 2 camas de casal-
Dependendo do número de passageiros, o guia poderá ser 
motorista ao mesmo tempo.

-

NOSSOS PREÇOS NÃO INCLUI
Pré- noite  Montreal - Delta Montreal (café da manhã incluso )
* Maio 01 - Ago 31: DBL=178  SGL=317  TPL=146  
* Set 01 - Out 31: DBL=190  SGL=339 TPL=159
* Exceto: 29-31 Jul & 4-6 Ago: DBL 217 SGL=392 TPL=177
* Formula 1 & Osheaga = Sujeito a confirmação de disponibilidade 
no momento da reserva.



Pós- noite  Sheraton Centre (café da manhã incluso)
* May 01 - Oct 31 (Quin- Dom): DBL=181  SGL=321  TPL=153



Traslado de saída de Toronto ( não privativo)
Base 1= 160       Base 2= 80 
Base 3= 102       Base 4= 77,   Base 5= 62



Ônibus e guia dia 8 em Québec

Todos os transportes aéreos e tudo que não estiver mencionado 
acima



DESTAQUES
Cara a cara com caribus, alces e ursos

Observação dos Ursos Negros

Conheça as técnicas de sobrevivência na floresta

Almoço na cabana de madeira à beira de um lago cristalino

Visita a uma típica Cabana de açucar ( sugar shack)

Extensão possível  para Niagara Falls

16Preços por pessoa em CA$.Forma de Pagamento Entrada: 285% e Saldo em 9 Parcelas Iguais nos cartões de Cartões de Crédito...



ESCORTED TOURS

PG / CANADA WILDLIFE 
ODYSSEY (CWL-001)

Dom 1 - Chegada MONTRÉAL
Chegada ao aeroporto, recepção e traslado por motorista 
nativo. Check-in e Pernoite.
HOTEL: Delta Montreal**** (2 noites)

Seg 2 - MONTRÉAL
Visita Guiada por esta  metrópole de contrastes onde se 
combina passado, presente e futuro. Esta é a segunda maior 
cidade Francofona do mundo. Inclui visita na: antiga Montreal, 
Mount Royal, a área empresarial, onde se encontra a maior 
cidade subterrânea do mundo . Restante do dia livre  para 
descobertas individuais. Pernoite. (AB)

Ter 3 - MONTRÉAL - Lago ST JEAN (500 km)
Saída pela manhã pela costa do rio São Lourenço. Tempo 
livre e opção de um passeio de hidroavião para obter uma 
vista aérea da intocável beleza dessa região. Almoço livre. A 
viagem segue pelos 560 km de costa panorâmica do Rio St 
Maurice. Chegada na região de Lago St Jean. Esse lago 
deslumbrante com cerca de 35 km de diâmetro, um verdadeiro 
mar em terra! Chegada ao hotel, check-in e pernoite. (AB).
HOTEL: Hotel du Jardin *** (1 noite)

Quar 4 - LAC ST JEAN - SAGUENAY (45 km)
Jornada matinal pelo Parque de St. Felicien: sentado em um 
carrinho com grades, você passeará por um enorme parque 
natural para observar a vasta variedade de espécies 
canadenses vagando livremente em seu habitat natural . Veja 
ursos ao alcance de seus braços, ouça o uivo de lobos, tenha 
uma vista única de alces e caribus!  À tarde, partida em 
direção a Val Jalbert, um autêntico vilarejo industrial que é 
reconhecido como patrimônio histórico. Pegue o teleférico e 
em uma curta caminhada pela floresta atinja o topo de uma 
cachoeira espetacular 22 metros mais alta que a Niagara 
Falls. Saida para Saguenay, chegada ao hotel, check-in e 
pernoite. (AB)
HOTEL: Delta Saguenay **** (2 noites)

Quin 5 - SAGUENAY (70 km)
Dia todo dedicado à natureza e vida selvagem.  Caminhe por 
uma trilha natural até o campo dos  coureurs des bois onde 
serão demonstradas técnicas de sobrevivência na vida 
selvagem através da pesca, caça, seleção de frutas e plantas. 
O almoço será servido em uma cabana rústica no lago onde 
você fará um passeio de canoa rabaska, como os índios já 
fizeram um dia. Uma visita às tocas de castores e a 
observação de ursos completam esse dia inesquecível. 
Traslado para a Vila Saguenay para check-in no hotel, jantar e 
pernoite. (AB, L, D)

Sext 6 - SAGUENAY - CHARLEVOIX (320 km)
Saída cedo pela manhã pelo fjorde do Saguenay na rota para 
Tadoussac. Embarque para um divertido cruzeiro para 
observação de baleias: descubra as numerosas espécies de 
mamíferos marinhos, notavelmente a potente baleia Rorqual e 
branca e reluzente Beluga! Almoço no hiostórico hotel 
Tadoussac situado no coração da cidade.  Saída em direção à 
singular Isle-aux-Coudres. Na rota, descubra a beleza da 
região de Charlevoix: reconhecida pela UNESCO como maior 
reserva da biosfera do mundo. Após uma breve travessia de 
balsa, chegada para check-in no hotel típico estilo franco-
canadense do século 18. Jantar no hotel e pernoite. (AB,L,D)
HOTEL: Hotel Cap-aux-Pierres*** (1 noite)

Sáb 7 - CHARLEVOIX - QUÉBEC (140 km)
Retorno pela manhã pela balsa até terra firme e continuação 
em direção à Quebec. Reconhecida como Patrimônio mundial 
da UNESCO e a unica cidade fortificada da America do norte 
.Chegada e visita guiada pelas fortificações da cidade, 
incluindo: o centro de compras Place Royale, o parque das 
Planícies de Abraham, o Parlamento e o hotel Château 
Frontenac.No final de tarde, chegada à Quebec e traslado 
para o hotel para check-in. Resto do dia livre e pernoite.  (AB)
HOTEL: Hilton Québec **** (2 noites)

Dom 8 - QUÉBEC
Dia livre para explorar a cidade histórica. Pernoite.   (AB)

Seg 9 - QUÉBEC - ST-SAUVEUR (310 km)
Saída pela manhã e parada no caminho para avistar a 
espetacular cachoeira de Montmorency com 83 metros de 
altura. Continuação até St. Prosper para visitar a fazenda com 
criação de bisões. Em um veículo aberto, passeie pela 
fazenda e aprenda o quanto o bisão era importante para os 
índios e o quanto essa criatura está próxima da extinção. Os 
anfitriões servirão um almoço típico na casa da fazenda. 
Partida para St Sauveur - chegada no coração desta cidade 
histórica, onde você vai encontrar cafés e restaurantes 
encantadores, com também outlets para compras. Check-in no 
hotel e pernoite. (AB, L)
HOTEL: Manoir St-Sauveur**** (1 noite)

Ter 10 - ST-SAUVEUR - OTTAWA (200 km)
Partida pela manhã em direção a Ottawa.Faremos uma parada 
no caminho para visitar a famosa Cabana de açucar (Sugar 
shack). Você será introduzido a arte da produção do xarope de 
carvalho (Maple). Uma vez dentro dessa típica cabana, você 
ouvirá música folclórica e compartilhará uma deliciosa refeição 
típica. Partida para a capital Ottawa.  Chegada e visita guiada 
pelo Canal Rideau, o mercado Byward e a Suprema Corte do 
Canadá. Check-in no hotel e pernoite. (AB, L)
HOTEL: Lord Elgin **** (1 noite)

17PPPreços por pessoa em CA$.Forma de Pagamento Entrada: 285% e Saldo em 9 Parcelas Iguais nos cartões de Cartões de Crédito..



ESCORTED TOURS

PG / CANADA WILDLIFE 
ODYSSEY (CWL-001)

Quar 11 - OTTAWA - TORONTO (430 km)
Pela manhã, saída em direção a região das Mil Ilhas 
(Thousand Islands), onde você irá aproveitar de 1 hora de 
cruzeiro pelo coração das ilhas, no qual os indíginas 
chamavam de `` Jardim dos grandes espíritos``. Partida em  
direção à Toronto. Chegada em Toronto e visita guiada pelo 
centro da cidade, incluindo Bay Street, o bairro financeiro, a 
Prefeitura, o Parlamento de Ontário, a Universidade de 
Toronto, Yonge Street e Eaton Center. Check-in no hotel e 
pernoite. (AB)
HOTEL: Sheraton Centre Toronto**** (1 noite)

Quin 12 - TORONTO partida
Check-out no hotel. (AB)

FIM DOS SERVIÇOS

EXTENSION

1  CGN-002 Niagara Falls
DBL = 390  SGL = 537   TPL = 367,   Criança = 155

O PREÇO INCLUI
* 1 noite de hospedagem como segue (ou similar)
     - Toronto (1) - Sheraton Centre Toronto****
* Guia Receptour multilingue (italiano & espanhol)
* Ônibus de luxo com ar-condicionado, micro-ônibus, van ou 
carro (dependendo do número de pessoas)
* 1 café da manhã americano, 1 almoço
* Admissão para cruzeiro Hornblower
* Impostos e taxas de serviço não reembolsáveis

12 Quin - excursão NIAGARA FALLS (260 km)
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para as Cataratas 
de Niágara, passando por Golden Horseshore. Chegada e 
embarque no famoso barco "Hornblower" para um mini-
cruzeiro até as margens das cataratas. Almoço de despedida 
em restaurante com vista panorâmica para uma das maiores 
quedas d’água do mundo. Após o almoço, saída em direção 
de Niagara on The Lake, visita panorâmica e retorno à Toronto 
no fim de tarde para pernoite (AB, L)

13 Sext - TORONTO partida
Check-out no hotel. (AB)

FIM DOS SERVIÇOS

18PPreços por pessoa em CA$.Forma de Pagamento Entrada: 285% e Saldo em 9 Parcelas Iguais nos cartões de Cartões de Crédito..



ESCORTED TOURS

PG / ECOLOGICAL COAST TO 
COAST (ECC-001)

18 Saídas Garantidas - Sábados

$4 380
15 Days / 14 Nights

DBL OCC

$Preços em Can$.- 
Triplo 4.028, Duplo 4.380,Indiv5.998,CHD 5-11anos2373,

Includes : 23 Refeiçoes

1 Chegada MONTREALSáb
2 MONTREALDom
3 MONTREAL - LAC DELAGE (285 km)Seg
4 LAC DELAGE- SAGUENAY (195 km)Ter
5 SAGUENAY- QUEBEC CITY (385 km)Quar
6 QUEBEC - OTTAWA (475 km)Quin
7 OTTAWA - TORONTO (400 km)Sext
8 Excursão NIAGARA FALLS (260 km)Sáb
9 TORONTO - CALGARY (de avião)Dom

10 CALGARY - BANFF (240 km)Seg
11 excursão Jasper National Park (380 km)Ter
12 BANFF - SHUSWAP LAKE (385 km)Quar
13 SHUSWAP LAKE - VICTORIA (470 km)Quin
14 VICTORIA - VANCOUVER (70 km)Sext
15 saída de VANCOUVERSáb

Maio 20 27

Junho 3 10 17 24

Julho                 1 8 15 22 29 31

Agosto 5 12 19 26

Setembro 2 9

INCLUI
Recepção no aeroporto + traslado de ida para o hotel

14 noites de hospedagem conforme itinerário (ou similar)

Ônibus de luxo com ar-condicionado, micro-ônibus, van ou carro 
(Dependendo do número de pessoas)



Guia Receptour multilingue (italiano & espanhol)

Traslado doméstico de YYZ e de YYC

Serviço de maleteiro  (1 mala por pessoa)

Visita guiada por Montreal, Quebec, Ottawa, Toronto, Calgary, 
Banff, Victoria e Vancouver



Refeições: 14 cafés da manhã americanos, 8 almoços, 1 jantar

Entrada para as seguintes atrações: 
  * Visita à uma típica Cabana de açucar ( Sugar shack)
  * Atividades no Manoir du Lac Delage
  * Caminhada ecológica guiada através da reserva selvagem
  * Observação de ursos
  * Canoagem  Rabaska
  * Cruzeiro com observação de baleias
  * Cataratas Montmorency
  * Fazenda de  bisões
  * Cruzeiro Thousand Islands
  * Cruzeiro Hornblower
  * Snowcoach - Passeio na geleira
  * Visita guiada pela floresta
  * Jardins de Butchart Gardens



Travessia de balsa ( ida e volta ) da ilha de Vancouver

Impostos e taxas de serviço não reembolsáveis

NOTAS
Dependendo do  numero de passajeiros, o guia podera ser 
motorista ao mesmo tempo.

-

REDUÇÃO 1 nt Montréal = chegada domingo (ECC-005)
 * DBL =98   SGL = 172   TPL = 81

-

1 saída SEGUNDA-FEIRA = 31 de Julho
Quarto triplo = duas camas de casal

-

NOSSO PREÇO NÃO INCLUI
Pré- noite  Montreal - Centre Sheraton (café da manhã incluso)
  *Maio 01 - Jun 30: DBL=193  SGL=340, TPL=164
  *Jul 01 - Ago 31:  DBL=192 SGL=336, TPL=162
  *Set 01 - Out 31: DBL=203,  SGL=361,  TPL=170
* Fórmula 1 & Osheaga= Sujeito a confirmação de disponibilidade 
no momento da reserva.



Pós- noite  Vancouver - Sheraton Wall Centre Hotel (café da 
manhã incluso)
 * Maio 01 - Set 30:  DBL = 265   SGL = 474   TPL = 215,



Traslado de saída de  Vancouver ( não privativo)
Base 1 pax= 166, Base 2 pax= 83,  Base 3 pax= 56, P.Pessoa
Base 4 pax=46,Base 4-6 pax= 37, Base 4-6 pax= 31,P.Pessoa
Todos transportes aéreos e tudo que não mencionado acima



DESTAQUES
Caminhada ecológica na floresta + Canoagem

Visita a uma fazenda com criação de bisões

Cruzeiro pela famosa região de Thousand Islands

Observação do urso negro + Picnic às margens do lago

Viva o interior uma experiência no rancho

19
Prices are net, per person in CA$.



ESCORTED TOURS

PG / ECOLOGICAL COAST TO 
COAST (ECC-001)

Sáb 1 - Chegada MONTREAL
Chegada ao aeroporto, recepção por um motorista nativo e 
traslado para o hotel para check-in e pernoite. 
HOTEL: Le Centre Sheraton **** (2 noites)

Dom 2 - MONTREAL
Visita guiada a esta metópole que combina passado, presente 
e futuro. A segunda maior cidade Francófona do mundo.A 
visita  inclui: antiga Montreal, Mount Royal, a área empresarial, 
etc. Restante do dia livre  para descobertas individuais. 
Pernoite. 
(AB)

Seg 3 - MONTREAL - LAC DELAGE (285 km)
Partida em direção a região do Alto Appalaches. Parada em 
uma típica Cabana de açucar (sugar shack), onde vocês 
aprenderão como é produzida a famosa maple syrup .Um 
generoso almoço folclórico de boas-vindas encerra essa 
autêntica experiência canadense. Saída em direção ao Lago 
Delage para check-in no hotel e pernoite. Curta sem custo 
extra as inúmeras atividades disponíveis no local: canoas, 
caiaques, pedalinhos, piscina, bicicletas, vôlei de praia, trilhas, 
etc. Jantar no hotel. (AB, L, D)
HOTEL: Manoir Lac Delage**** (1 noite)

Ter 4 - LAC DELAGE- SAGUENAY (195 km)
 Hoje você irá vivenciar um inesquecível pacote de atividades 
na Reserva Laurentides Wildlife. Você irá descobrir a riqueza 
e beleza selvagem de uma vasta área em companhia de guias 
naturalistas. Seu dia começa com um seminário sobre a 
história dos índios e a variedade de vida selvagem que vive na 
floresta de Laurentides. Equipados com botas, coletes e claro, 
sua câmera fotográfica, você partirá para uma área remota da 
imensa região. Curta uma caminhada com comentários do seu 
guia antes de embarcar no passeio de Canoa  Rabaska. Reme 
pelo encantador rio, como os índios já fizeram um dia. Depois 
disso, pare pela beira do rio e curta um pic-nic. A hora do pôr-
do-sol chegou e você poderá curtir uma inesquecível aventura: 
a observação dos ursos. Com orientação profissional, você 
observará os ursos negros em seu habitat natural. Saída para 
Saguenay para pernoite. 
(AB, L)
HOTEL: Delta Saguenay **** (1 nt)

Quar 5 - SAGUENAY- QUEBEC CITY (385 km)
Saída pela manhã pelo fjorde do Saguenay em direção à
Tadoussac, parada às margens do mágico rio St Lourenço.
Embarque para um animado cruzeiro de observação de
baleias: descubra as inúmeras espécies de mamíferos
marinhos, especialmente a potente baleia Rorqual e a
reluzente baleia branca Beluga! Curtam um almoço no histórico
hotel Tadoussac situado no coração da cidade. Continuaremos
em direção da cidade do Quebéc. Na estrada, descubram a
bela região de Charlevoix reconhecida pela UNESCO como a
reserva da Biosfera Mundial. Esta região de colinas e vistas
panorâmicas é única no Canadá. Faremos uma parada nas
Cataratas de Montmorrency para admirar sua beleza natural.
Chegada na cidade do Quebéc no final do dia e pernoite.  
(AB,L)
HOTEL: Delta Quebec **** (1 nt)

Quin 6 - QUEBEC - OTTAWA (475 km)
 Visita guiada pela manhã pelos murosdessa cidade 
reconhecida como patrimonio mundial pela UNESCO, 
incluindo: o centro de compras Place Royale, o parque 
Planícies de Abraham, o Parlamento, Hotel Chateau 
Frontenac. Saída para St. Prosper para visitar a fazenda com 
criação de bisões. Em um veículo aberto, passeie pela 
fazenda e aprenda o quanto o bisão era importante para os 
índios e o quanto essa criatura está próxima da extinção. Os 
anfitriões servirão um almoço típico na casa da fazenda. O 
passeio continua em direção á capital canadense, 
Ottawa.Chegada no fim da tarde para check-in no hotel e 
pernoite. 
(AB, L)

Sext 7 - OTTAWA - TORONTO (400 km)
Saída pela manhã para uma visita guiada pelo Canal Rideau, 
Museu Canadense da Civilização, National Gallery do Canadá. 
Partida em direção a região das Mil Ilhas (Thousand Islands), 
uma atração bem conhecida em toda América do Norte. Curta 
uma hora de cruzeiro por onde os índios chamam de Jardim 
do Grande Espírito. Chegada em Toronto e visita guiada pelo 
centro da cidade, incluindo Bay Street, o bairro financeiro, a 
Prefeitura, o Parlamento de Ontário, a Universidade de 
Toronto, Yonge Street e Eaton Center. Check-in no hotel e 
pernoite. (AB)
HOTEL:  Chelsea Hotel **** (1 noite)

Sáb 8 - Excursão NIAGARA FALLS (260 km)
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para as Cataratas 
de Niágara. Chegada e embarque no famoso barco 
"Hornblower" para um mini-cruzeiro até as margens das 
cataratas. Almoço em restaurante com vista panorâmica para 
uma das maiores quedas d’água do mundo. Após o almoço, 
saída em direção de Niagara on The Lake, visita panorâmica e 
retorno à Toronto no fim de tarde para pernoite.(AB,L)

20PPPPreços por pessoa em CA$.Forma de Pagamento Entrada: 285% e Saldo em 9 Parcelas Iguais nos cartões de Cartões de Crédito..



ESCORTED TOURS

PG / ECOLOGICAL COAST TO 
COAST (ECC-001)

Dom 9 - TORONTO - CALGARY (de avião)
Traslado para o aeroporto para o vôo até Calgary (vôo não 
incluso). Na chegada, recepção por um motorista nativo e 
traslado para o hotel para check-in e pernoite. (AB)
HOTEL: Delta Bow Valley **** (1 noite)

Seg 10 - CALGARY - BANFF (240 km)
Visita guiada pela metrópole de Alberta incluindo o Olympic 
Plaza, Stampede Grounds  e Calgary Tower. Saída para uma 
vasta pradaria em direção ás Rochosas e a Banff National 
Park. Parada em rota no coração do Ranch Country! Aproveite 
o passeio à cavalo opcional ou dê um giro pelas trilhas. Um 
caloroso almoço BBQ será servido. A viagem segue para o 
renomado Lake Louise. Continua por Moraine Lake e os 
famosos Wenchemntka Peaks. No fim de tarde, chegada para 
vista de Banff e sua vizinhança: Tunnel Mountain, Bow Falls e 
o hotel Banff Springs. Check-in no hotel e pernoite. (AB, L)
HOTEL: Charltons Banff Hotel ***+ (2 noites)

Ter 11 - excursão Jasper National Park (380 km)
Depois do café da manhã em um restaurante próximo, cedo 
pela manhã saída em direção ao Jasper National Park ao 
longo de uma das mais deslumbrantes estradas da América 
do Norte: The Icefields Parkway. No fim da manhã, excursão 
ao Athabaska Glacier (Columbia Icefields) em um gigante 
snowcoach. Almoço durante a viagem. Retorno à Banff com 
parada para ver os lagos Peyto e Bow e avistar o iminente 
Crowfoot Glacier ao fundo. Pernoite. (AB,L)

Quar 12 - BANFF - SHUSWAP LAKE (385 km)
Depois do café da manhã em um restaurante próximo, partida 
para a estrada Trans-Canada em direção ao estado de 
Columbia Britânica através de 4 parques nacionais. A viagem 
segue em direção a região de Rogers Pass, na montanha de 
Selkirk, com o impressionante equipamento de limpeza de 
neve. Na rota, curta um giro à tarde pela floresta de Mount 
Revelstoke National Park. Seguiremos até Shuswap Lake 
Region. Check-in e pernoite.  (AB)
HOTEL: Quaoout Lodge *** (1 noite)

Quin 13 - SHUSWAP LAKE - VICTORIA (470 km)
Saída para Victoria pela estrada Coaquihalla passando pelo 
interior da Columbia Britânica (B.C). Chegada a Tsawwassen, 
embarque na balsa para Swartz Bay na ilha de Vancouver, 
travessia de 90 minutos cruzando Georgia Straight e o Gulf 
Islands. Continuaremos até Victoria e ingressaremos no 
famoso Butchart Gardens. Na volta, visita guiada pela capital 
de British Columbia, incluindo os prédios legislativos, o hotel 
Empress, Beacon Hill Park, Chinatown, etc. Check-in no hotel 
e pernoite. (AB)
HOTEL: Victoria Marriott Inner Harbour **** ( 1nt)

Sext 14 - VICTORIA - VANCOUVER (70 km)
Pela manhã traslado de balsa para cruzar até Tsawassen e 
continuar em Vancouver. Almoço de despedida no coração de 
Vancouver. Visita guiada à tarde por Vancouver, uma das 
mais surpreendentes cidades da costa do Pacífico.  A visita 
inclui o centro, Stanley Park, Prospect Point, Gastow, etc. 
Check-in no hotel e pernoite. (AB, L)
HOTEL: Sheraton Vancouver Wall Centre****+ (1 noite)

Sáb 15 - saída de VANCOUVER
Check-out do hotel  (AB)

FIM DOS SERVIÇOS

21Prices are net, per person in CA$.
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