
 



 



TERRA DOS URSOS POLARES 
Observação de ursos polares 
6 dias / 5 noites 

  Saídas em datas específicas 
 
 

 
Este tour irá lhe guiar ao coração da tundra onde vivem os mais destemidos ursos 
polares. Churchill é o paraíso para observação de ursos pois é seu habitat natural. Ainda 
conhecida como “capital dos ursos polares”  é o local de reunião dos ursos para se 
prepararem para a época de caça. Diversas outras espécies podem ser observadas 
como a raposa do ártico, ou a coruja das neves. Durante sua estadia, conheça ainda a 
cultura Inuit. 
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D1 - Winnipeg 
Desembarque no aeroporto de Winnipeg. Transfer em shutle para o hotel. 
Check in e tarde livre. Pernoite no Hilton Airport 

  D2 - Winnipeg - Churchill 
Pela manhã, transfer ao aeroporto de Winnipeg e vôo até Churchill. 
Chegada, recepção e transfer para seu lodge. Acomodação para 3 noites. 
Pernoite no Lazy Bear Lodge (B) 

  D3 - Tundra Buggy 
Após o café da manhã, transfer ao local de observação. Dentro de um 
microônibus 4x4 chamado "Tundra Buggies", especialmente projetado 
para se mover no gelo, é possivel observar os ursos com segurança então 
esse será seu posto de observação para os próximos dias! Irá passar o 
dia todo dentro do tundra buggy seguindo e observando os incríveis ursos 
polares por toda a margem de Hudson Bay. Além dos ursos, seu guia irá 
apontar as raposas do ártico, as lebres, os Lagópode-branco e com um 
pouco de sorte, a coruja das neves e o falcão. Almoço a bordo. Retorno 
para Churchill no final da tarde. 
Pernoite no Lazy Bear Lodge (BLD) 

  D4 - Churchill 
Tour por Churchill. A história de Churchill é baseada na troca de pelagens 
no norte do Canadá desde o século 17. Visite a Cape Mery onde está 
"Fort Prince of Wales", um posto de troca de peles fundado em 1717 que 
ainda funciona.Visite a “jaula” onde os ursos que entram em Churchill 
aguardam até o   gelo se formar. Durante o tour, você irá aprender um 
pouco sobre a cultura das primeiras civilizações e mais tarde, se encontre 
com um musher que será o seu guia do dogsled. Pernoite no Lazy Bear 
Lodge (B) 

  D5 - Tundra Buggy 
Segundo dia de safari dos ursos polares. Almoço e drinks a bordo do 
Tundra Buggy. No final do dia em Hudson Bay, transfer para o aeroporto e 
check in para o vôo de Winnipeg. Check in no hotel.Pernoite no Hilton 
Airport (BL) 

  D6 - Winnipeg 
Café da manhã e tempo livre para conhecer Winnipeg antes da volta. Fim 
dos serviços. (B) 

 
B: café da manhã – L: almoço – D: jantar 

 

 

 

 
 
   
 

DESTAQUES 
2 dias de observação de ursos 
Roteiro selvagem 
Descubra a cultura Inuit 

  Hotelaria típica 
 

INCLUSO 

 2 noites em Winnipeg com café da 
manhã 

 3 noites em Lazy Bears Lodge 
 3 cafés da manhã no Lazy Bears 

lodge 
- 1 jantar em Lazy Bear lodge 
 2 almoços na observação de ursos 
 Tour por Churchill 
 1 excursão de dogsledding  
 Transfer para Churchill 
- Hilton hotel shuttle D1-D2– D5 -D6 
- Voo de retorno Winnipeg-Churchill 
 assistência 24h/24   
NÃO INCLUSO

 

- Bebidas e gorjetas 
- Roupas de inverno 
- jantares D1 - D2 - D4 - D5 
- almoços  D2 - D4 

      DATAS 
 
 
2017 
Diversas datas em Outubro e 
Novembro de 2017 

    PREÇOS DOLÁR CANADENSE
    =R$ 2,72 reconfirme na compra. 
 
 

 
 
 
 
      VALORES  em cad por pax
  

  2017 
     A partir de :7.872, $CAD 

  Sup single: 1.214, $CAD 
 

Por pessoa em ocupação dupla 
       INCLUSO SEGURO GTA PLANO FUL 

  




