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CAÇADORES DE AURORA BOREAL

YUKON-CANADA

MULTI-ATIVIDADES EM YUKON

7 dias / 6 noites
Saídas sob medida

HCA B17
DESTAQUES

Se encante com a beleza totalmente
atípica desse fenômeno da natureza
Siga os passos dos mineradores de ouro

INCLUSO

Tenha a oportunidade de ver algo que jamais esquecerá: aurora boreal! Te
levaremos até Yukon, local da corrida do ouro, rios tempestuosos, vastas planícies
e muita aventura. No conforto da sua cabana, poderá observar as luzes dançando nos
céus, longe de toda poluição das cidades. Dog sledding e snowmobile serão seus
hobbies durante os próximos dias, cercado por uma paisagem impressionante.
Bem-vindo ao norte do Canadá, bem-vindo a terra das luzes.

ITINERÁRIO
D1 –Vancouver
Recepção e transfer para o hotel; pernoite no
Burrard hotel
D2 - Explore Vancouver
Após o café da manhã, aproveite para se
recuperar do jetlag e conheça a cidade.
Descubra Canada Place, Stanley Park, Robson
Street, e finalize com English Bay, local
fascinante do Oceano Pacifico. Encante-se
com o pôr do sol em frente a Baía enquanto
desfruta de um delicioso salmão. Pernoite no
Burrard hotel
D3 - Vancouver para Whitehorse
Café da manhã e transfer para o aeroporto de
Vancouver para vôo em direção a Whitehorse,
capital de Yukon. Recepção e Transfer para o
hotel. No inverno, o anoitecer acontece mais
cedo e fica mais fácil avistar o fenômeno.
Durante a tarde, aproveitem as aulas para
aprender a melhorar a qualidade das suas
fotos da aurora. Tarde de observação. Pernoite
no Northern Lights Resort and Spa
D4 – Dog sledding
Manhã livre; Após o almoço iremos ao canil e
faremos dog sledding pelas trilhas cobertas de
neve. Depois das instruções e preparos, ajude
a amansar os cachorros. Eles sempre estão
animados e cheios de energia com novos
visitantes. Descubra toda a beleza das terras
canadenses.
Retorno
e
jantar,após
saborearem um delicioso jantar aluguem
snowshoes para uma breve caminhada ao
anoitecer sob as luzes da Aurora. Pernoite no
lodge.(BLD)

D5 - Snowshoeing
Comece com um delicioso café da manhã e
parta para as trilhas! Encontre seu guia e
percorras as áreas de Yukon. Rios e lagos
congelados, serão essas as paisagens que
estarão ao seu redor. Explore a região dos
mineradores de ouro de Yukon do século 19.
Volte antes do anoitecer; pois esta será a última
noite para avistar as luzes. Pernoite no lodge
(BD)
D6 – Whitehorse para Vancouver
Última manhã na floresta boreal onde você
pode fazer snowshoeing ou relaxar antes do
transfer para o aeroporto.Após 2 :40 de vôo
chegada em Vancouver recepção, transfer e
perrnoite em Vancouver no Burrard hotel
D7 – Vancouver e voo de volta
Café da manhã no hotel e tempo livre antes do
transfer ( inluso) para o aeroporto, dependendo
do
horário do seu vôo.Fim dos nossos
serviços (B)
B:Breakfast – L: Lunch – D: Dinner

3 noites em Vancouver
3 noites em Vancouver
3 noites emn Whitehorse
Meio dia de dog sledding (initiation)
1/2 dia guiado de snowshoes
1 massagem (30 mn)
Viagem ida e volta VancouverWhitehorse
Transfers D1, D3 and D6
Todos os impostos Canadenses

NÃO INCLUSO
Bebidas e gorjeta
Refeições não mencionadas
- roupas de inverno
 Snowmobile balaclava



DATAS 2018
Saídas sob-medida de Dezembro à
Abril PREÇOS DOLÁR CANADENSE
=R$ 2,72 reconfirme na compra.
VALORES em cad por pax
A partir de: 4.540, $ CAD
Supp. Single room: 759 $ CAD
INCLUSO SEGURO GTA PLANO FUL
Opcional
1/2 dia de snowmobile : Apartir de 395 $
por pax(2 pessoas/snowmobile)
Condições
 Mínimo de 21 anos de idade
 Carteira de motorista
- Cartão de crédio
- Sem depósitos em Yukon

Lembrete:
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Evitem datas de lua cheia
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