
 

002-2019 Caminho Canadense 6 dias - 5 noites ( Saída Montreal) 

• 011-2019 CANUSA  - 6 Dias - 5 Noites ( Saídas Montreal ) 

• PV003-2019 Canada e Baleias ext. M 9 Dias 8 noites (Saida Toronto) 

• PV004-2019 Canada Classico 9 dias - 8 noites (Saida Toronto) 

• PV005-2019 Canada e Baleias  ext 9 Dias - 8 noites (Saida Toronto) 

• PV006-2019 Canada e Baleias MP 8 Dias - 7 noites  (Saida Toronto) 

• PV012-2019 Classico Expresso 8 dias - 7 noites (Saídas Toronto) 

• PV016- 2019 Estrelas do Leste 10 dias - 9 noites (Saídas Toronto)  

• PV044- 2019 Rochosas Canadense MP - 7 dias 6 noites ( Saídas de Vancouver) 

• PV045- 2019 Rochosas Canadenses 7 dias 6 noites  ( Saídas de Vancouver) 

• PV048- 2019 TRANSCAN cafe da manha 15 dias 14 noites  ( Saídas de Vancouver) 

• PV049- 2019 TRANSCAN MP 15 dias 14 noites  ( Saídas de Vancouver) 



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 

 
 



CANUSA 2019 

                       Café da manhã  
23 Saídas Garantidas - Duração: 6 Dias / 5 Noites 

 
Maio 16 30   

Junho 13 20 27 

Julho 4 11 18 25  

Agosto 1 8 15 22 29 

Setembro 5 12 19 26  

Outubro 3 10 17 24 31 
 

 
Dia 1: Montreal 

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

Dia 2: Montreal 

Café da manhã Americano - Pela manhã visita da cidade. Conheceremos a segunda cidade mais grande de fala francesa do 

mundo. Entre os pontos mais destacados se encontram  velho Montreal: disfrute de uma viagem no tempo, fundada em 1642, 

e uma atração principal para os visitantes. Nessa parte da cidade se encontra 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 verdadeiramente uma obra maestra 

arquitetônica. Sua torre com seus 165m. e a mais alta torre inclinada do mundo. Aqui mesmo se encontram o 

Biodome e Jardim Botânico. Parque Monte Real, este encantador parque oferece muitas atividades ao ar livre e vistas 

impressionantes da cidade desde seus miradores, pararemos para apreciar uma vista panorâmica da cidade antes de 

regressar a nosso hotel. Tarde libre. Hospedagem 

Dia 3: Montreal / Boston 

Café da manhã Americano. Hoje iniciamos nosso regresso aos Estados Unidos. Nosso destino, Boston, donde nasceu lá 

aristocracia americana, a mais importante indústria, e a educação. Chegada em horas da tarde. Hospedagem. 

Dia 4: Boston / New York 

Café da manhã Americano. Pela manhã visita da cidade: Universidade de Harvard, Plaza Copley onde se encontra a 

igreja da Trinidad; o bairro de Back Bay; Faneuil Hall (centro comercial); o Mercado Quincy e outros pontos de 

interesse. Saída com destino a New York chegando nas últimas horas da tarde. Hospedagem 



Dia 5: New York 

Café da manhã Americano. Pela manhã, faremos uma visita pela cidade de Nova Iorque, começando por 
Alto Manhattan, Lincoln Center, a Casa "Dakota Strawberry Fields", Central Park e Harlem. Depois, 
descendo pela 5ª Avenida, veremos os Museus: Metropolitam, Frick e Guggeheim. Faremos uma parada 
no Rockefeller Center, onde poderemos apreciar a vista da Catedral de St. Patrick. Continuaremos nossa 
visita até baixa Manhattan, passando pela Broadway, Times Square, Greenwich Village, Soho, 
Chinatown, Wall Street, Battery Park (de onde poderemos avistar a Estátua da Liberdade). Regresso ao 
hotel. Tarde livre.  
Hospedagem. 

 

Dia 6: New York 

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

 Fim de nossos serviços. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 1518 1317 1201 2410 716 

 

2019 

Julho            4    11   18   25 

Agosto          1     8   15   22   29 

 

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 1577 1360 1233 2530 716 

 

2019 

Maio             16   30 

Junho           13   20   27 

Setembro       5   12   19   26 

Outubro          3   10   17   24   31 

  

Os Preços Incluem: 

 Circuito em hotéis de primeira e primeira superior 

                 Incluem 5 cafés da manhã  Americano 

      Inclui 1 mala por passageiro, malas extras serão cobradas 

        Tour Alto e Baixo Manhattan e traslados de chegada e saída 

 

Hoteis Selecionados: 

Montreal Marriott Chateau Champlain/Holiday Inn Selec Montreal Center-Ville 

Wobur                          Courtyard by Marriott Wobur/Burlington 

    New York                     Comfort Inn Midtown West,/  Holiday Inn Express Midtown West/ New 

                                            Yorker at Wyndham Hotel  

 

Hotel de Pick Up: 

8:00 Marriott Chateau Champlain 

Nota: o circuito será realizado em espanhol e/ou português  

           Confirmação dos hotéis definitivos estarão disponíveis 

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

Em caso de no reunir número suficiente de participantes, circuito se realizara em modernos  mini ônibus 

o vans.   Preço dos circuitos incluem visitas e excursões indicadas no itinerário. 



 
CANADA E BALEIAS EXT.  2019 

9 Dias 8 noites – Meia pensão  
 

 
 

 
Saídas Garantidas 2019 
 
Maio            13   20   27 
Junho             3   10   17   24 
Julho              1      8   15   22   29 
Agosto           5    12   19   26 
Setembro      2      9   16   23   30 
Outubro        7  
 
 

 
1º DIA: TORONTO 
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Horário de 
entrada nos quartos só após as 16:00hs. Resto do dia 
livre. Hospedagem. 
 
2º DIA: TORONTO - NIAGARA FALLS - TORONTO 
Café da manhã americano.  
07.00 hs. Encontro no lobby do hotel para tomar o café 
da manhã e conhecer o resto do grupo. Saída para visita 
à cidade, a Prefeitura, o Parlamento Provincial, a 
Universidade de Toronto, Yorkville, a zona residencial e 
os arredores da CN Tower. Logo saída para as Cataratas 
do Niágara (120 km) onde faremos passeio no barco 
"The Maid of the Mist" no Rio Niágara, o qual nos levará 
próximo à queda d'água. Visitaremos também "Table 
Rock" e o relógio floral. Almoço incluído na torre 
Skylon.   
Regresso a Toronto.  No caminho faremos uma parada 
no belíssimo povoado de Niágara on the Lake que se 
destaca pela arquitetura vitoriana. 
Hospedagem. 

 
3º DIA: TORONTO - MIL ILHAS – OTTAWA (Hull) 
Café da manhã americano  
Saída com destino a Ottawa, a Capital Federal do país. 
Entrarão pelo autopista Trans canadense e tomarão 
um   cruzeiro pelo arquipélago das "Mil Ilhas", onde 
nasce o Rio São Lourenço. Almoço na margem do rio. 
(Incluído). Continuação da viagem. 
Chegada a Ottawa, visita panorâmica passando pela 
chácara experimental, e recorrida pelo rio Rideau com 
seus bairros residências. Na parte da tarde serão 
conduzidos até o bairro velho e terão tempo livre. 
Hospedagem. 

 
4º DIA: OTTAWA - MT TREMBLANT 
Café da manhã americano. 
Visita à cidade: o Parlamento, as mansões do 
Governador e do Primeiro Ministro, o bairro das 
embaixadas, a troca da guarda (julho e agosto somente).  
Almoço incluído na área do mercado de Flores. 
Logo saída com destino a Região dos Montes 
Laurentinos, onde encontrasse a maioria dos centros de 
esqui do Leste do Canadá. Prosseguiremos até Mt. 
Tremblant. 
Chegada e hospedagem. 
 
5º DIA: MT TREMBLANT – QUEBEC 
Café da manhã americano. 
Saída para com destino à Quebec. A caminho desta 
cidade, faremos uma parada na típica região das cabanas 
de açúcar onde podem degustar calda típica elaborada 
na region.  e depois continuação da viagem a Quebec, 
chegada e  visita panorâmica. Após do almoço (incluído) 
continuamos com a visita, as Planícies de Abraham, os 
Campos de Batalha, o Cabo Diamante, O Jardim de Joana 
D`Arc, o Parlamento da Província de Quebec, a cidade 
Amuralhada, o Porto antigo, a Praça Real, etc.  
Hospedagem. 
 
 
 
6º DIA: QUEBEC/ CHARLEVOIX / QUEBEC 
Café da manhã americano e almoço. 
Saída pela região de Quebec, Charlevoix, chegada na 
Bahia de St. Catherine, onde tomaremos um barco para 
realizar um safári fotográfico das baleias. Área onde 
frequentam baleias azuis, baleias cinza, é as Brancas do 
Ártico. Almoço incluído típico povo de Tadoussac. 



Regressando para Quebec, visitaremos o segundo lugar 
de peregrinação da América do Norte, na basílica de Ste 
Anne de Beaupre. Regresso no final da tarde  
Hospedagem  
 
7º DIA: QUEBEC - MONTREAL 
Café da manhã americano  
Saída para a cidade de Montreal e visita à cidade; capital 
cultural e da moda no Canadá, também se destaca pela 
sua gastronomia. Visitaremos a Basílica de Notre Dame, 
a Plaza de Armas, a Plaza Cartier, o Porto velho, o 
Edifício do Conselho Municipal, o porto de Montreal, o 
Bairro Francês, o Estádio dos Jogos Olímpicos de 1976, o 

Oratório de San Jose. Almoço incluído.  Tarde livre. 
Hospedagem. 

8º DIA: MONTREAL 
Café da manhã americano  
Dia livre. Sugestão para visitar o velho Montreal. 
Almoço no hotel. 
Hospedagem.  
 
. 
9º DIA: MONTREAL 
Café da manhã americano. Na hora indicada traslado ao 
aeroporto. 

 
 

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 2151 1928 1813 3005 1233 
 
 

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 2214 1978 1845 3149 1233 
2019 
Junho             3 

 
Os preços incluem:  
- Cruzeiro mil Ilhas, opera entre maio 1 a 31 de outubro, fora de temporada se visitara Museu da civilização  
- Cruzeiro Homblower, opera de maio a outubro. Fora da temporada e substituído pela visita aos tuneis das cataratas 
- Safári fotográfico das baleias  
- 8 Cafés da manhã americanos 
- 7 almoço 
- Em caso de não reunir número suficiente de participantes, o circuito se realizará em modernos mini ônibus ou vans.           -
- Hotéis categoria turística e turística superior                                                                                                                                             
-1 Mala por pessoa, mala adicional serão permitidas cobradas sempre que tenha lugar no ônibus 
 
 
Hotéis selecionados 
 
Toronto                 Chelsea Toronto 
Hull                        Four Point Sheraton Gatinea – Ottawa, Capital Hill Hotel 
Mont Tremblant     Marriott Residence Inn 
Quebec                  Le Classique Sainte-Foy 
Montreal              Le Nouvel Hotel Montreal 

 

 
 
 



 

CANADA CLASSICO 2019 
9 dias 8 noites - Café da manha 

 
Toronto a Montreal 

 
 

Saídas em Português 

 
 

SAIDAS GARANTIDAS 2019 
 
Maio               6   13   20   27  
Junho              3   10   17   24  
Julho               1      8   15   22   29 
Agosto            5   12   19   26 
Setembro       2     9   16   23   30 
Outubro         7   14   21   28 
Novembro  11   
Dezembro   23    30   
 

 
               2020   
 
Janeiro         13 
Fevereiro       3   24 
Março           16 
Abril                6   13 
 
1º DIA: TORONTO 
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Horário 
de entrada nos quartos só após as 16:00hs. Resto do 
dia livre.  
Hospedagem. 
 
 
2º DIA: TORONTO - NIAGARA FALLS - TORONTO 
Café da manhã americano.  07.00hs encontro no 
lobby do hotel para conhecer o resto do grupo. Saída 
para visita à cidade, a Prefeitura, o Parlamento 
Provincial, a Universidade de Toronto, Yorkville, a 
zona residencial e arredores da CN Tower. Logo 
saída para as Cataratas do Niágara (120 km) onde 
faremos passeio no barco "The HOMBLOWER" 
(incluido) no Rio Niágara, o qual nos levará próximo 
à queda d'água. Visitaremos também "Table Rock" e 

o relógio floral. No caminho faremos uma parada no 
belíssimo povoado de Niágara on the Lake que se 
destaca pela arquitetura vitoriana. Retorno a 
Toronto no final do dia.  
Hospedagem. 
 
 
3º DIA: TORONTO - MIL ILHAS – OTTAWA (Hull) 
Café da manhã americano. Saída com destino a 
Ottawa, a Capital Federal do país. Os caminhos farão 
cruzeiro pelo arquipélago das "Mil Ilhas", (incluído) 
onde nasce o Rio São Lourenço. Chegada a Ottawa 
visita panorâmica. Hospedagem. 
 
 
4º DIA: OTTAWA - MT TREMBLANT 



Café da manhã americano. Visita à cidade: o 
Parlamento, as mansões do Governador e do 
Primeiro Ministro, o bairro das embaixadas, a troca 
da guarda (julho e agosto somente). À tarde, saída 
com destino a Região dos Montes Laurentinos, onde 
encontrasse a maioria dos centros de esqui do Leste 
do Canadá. Prosseguiremos até Mt. Tremblant. 
Chegada e hospedagem. 
 
5º DIA: MT TREMBLANT – QUEBEC 
Café da manhã americano. Saída com destino à 
Quebec. Os caminhos farão uma parada em uma das 
típicas cabanas de açúcar da região onde 
degustaremos o famoso xarope feito na região. 
Chegada ao meio dia, e visita panorâmica: as 
Planícies de Abraham, os Campos de Batalha, o 
Cabo Diamante, O Jardim de Joana D`Arc, o 
Parlamento da Província de Quebec, a cidade 
amuralhada, o Porto antigo, a Praça Real, etc. 
Hospedagem. 
 
 

6º DIA: QUEBEC 
Café da manhã americano. Dia livre para atividades 
pessoais.  
Hospedagem. 
 
7º DIA: QUEBEC - MONTREAL 
Café da manhã americano. Saída para Montreal (250 
km), capital cultural, gastronômica e da moda do 
Canadá. Chegada e visita à cidade: a Basílica de 
Notre Dame, (ingresso incluido)a Praça de Armas, a 
Praça Cartier, o Porto antigo, a Prefeitura, o Bairro 
Francês, a "milha quadrada de ouro" (onde viveram 
as famílias mais ricas do país no século XIX). etc.  
Hospedagem e resto do dia livre. 
 
8º DIA: MONTREAL 
Café da manhã americano. Dia livre. Hospedagem 
 
9º DIA: MONTREAL 
Café da manhã americano. Na hora indicada 
traslado ao aeroporto.

 
  ============================================================================================= 
   

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 1687 1503 1402 2473 885 
 
 
2019 
Novembro    11 
Dezembro     23   30 
 
2020 
Janeiro         13 
Fevereiro       3   24 
Março          16 
Abril                6   13  
 

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 1782 1556 1444 2636 885 
 
 
 
2019 
Maio                6   13   20   27 
Junho            10   17   24  
Julho               1      8   15   22   29 
Agosto            5   12   19   26   
Setembro       2     9   16   23   30  
Outubro         7   14   21   28 

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 1917 1645 1509 2905 885 
 
2019 
Junho             3 



__________________________________________________________________________________________________ 
 
*NOTA: nas saídas com guia acompanhante em português, não se reúne o minimo de paxs de fala portuguesa o ônibus 
sera completado com passageiros de fala espanhola e o guia falara os 2 idiomas 
 

Os preços incluem:  
- Cruzeiro mil Ilha opera entre maio 1 a 31 de outubro, fora de temporada se visitara Museu da civilização em Ottawa 
- Cruzeiro Homblower  ( opera de Maio a Outubro ) 
- 8 Cafés da manhã americano 
-Em caso de não reunir número suficiente de participantes, o circuito se realizará em modernos mini ônibus ou vans 
-Os hotéis previstos estão sujeitos a possíveis alterações                                                                                        
 -1 Mala por pessoa, mala adicional serão permitidas cobradas sempre que tenha lugar no ônibus. 
- E da responsabilidade do passageiro ter a documentação necessária para entrar no Canadá. Para maior informação 
contatar o Consulado Canadense da sua cidade 
 
Hotéis selecionados 
Toronto                     Chelsea Toronto 
Hull                            Four Point Sheraton Gatinea-Ottawa 
Ottawa                      Capital Hill Hotel & Suite 
Mont Tremblant     Marriort Residence Inn 
Quebec                      Le Classique Ste Foy 
Montreal                  Le Nouvel Hotel Montreal 
 
NOTA: Circuito será realizado com guia em espanhol e/ou português  
E responsabilidade do agente de viagens informarem o hotel onde se devera apresenta o passageiro para a saída só 
circuito no momento da confirmação da reserva. 

 
 
 



 
CANADA E BALEIAS EXT.  2019 

9 Dias 8 noites -Café da manha 
 

 
 

 
Saídas Garantidas 2019 
 
Maio            13   20   27 
Junho             3   10   17   24 
Julho              1      8   15   22   29 
Agosto           5    12   19   26 
Setembro      2      9   16   23   30 
Outubro        7  
 
 

 
1º DIA: TORONTO 
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Horário de 
entrada nos quartos só após as 16:00hs. Resto do dia 
livre. Hospedagem. 
 
2º DIA: TORONTO - NIAGARA FALLS - TORONTO 
Café da manhã americano.  
07.00 hs. Encontro no lobby do hotel para tomar o café 
da manhã e conhecer o resto do grupo. Saída para visita 
à cidade, a Prefeitura, o Parlamento Provincial, a 
Universidade de Toronto, Yorkville, a zona residencial e 
os arredores da CN Tower. Logo saída para as Cataratas 
do Niágara (120 km) onde faremos passeio no barco 
"The Maid of the Mist" no Rio Niágara, o qual nos levará 
próximo à queda d'água. Visitaremos também "Table 
Rock" e o relógio floral.   
Regresso a Toronto.  No caminho faremos uma parada 
no belíssimo povoado de Niágara on the Lake que se 
destaca pela arquitetura vitoriana. 
Hospedagem. 

 
3º DIA: TORONTO - MIL ILHAS – OTTAWA (Hull) 
Café da manhã americano  
Saída com destino a Ottawa, a Capital Federal do país. 
Entrarão pelo autopista Trans canadense e tomarão 
um   cruzeiro pelo arquipélago das "Mil Ilhas", onde 
nasce o Rio São Lourenço. Almoço na margem do rio. 
(Não incluído) Continuação da viagem 
Chegada a Ottawa, visita panorâmica passando pela 
chácara experimental, e recorrida pelo rio Rideau com 
seus bairros residências. Na parte da tarde serão 
conduzidos até o bairro velho e terão tempo livre. 
Hospedagem. 
 

4º DIA: OTTAWA - MT TREMBLANT 
Café da manhã americano. 
Visita à cidade: o Parlamento, as mansões do 
Governador e do Primeiro Ministro, o bairro das 
embaixadas, a troca da guarda (julho e agosto somente).  
Logo saída com destino a Região dos Montes 
Laurentinos, onde encontrasse a maioria dos centros de 
esqui do Leste do Canadá. Prosseguiremos até Mt. 
Tremblant. 
Chegada e hospedagem. 
 
5º DIA: MT TREMBLANT – QUEBEC 
Café da manhã americano. 
Saída para com destino à Quebec. A caminho desta 
cidade, faremos uma parada na típica região das cabanas 
de açúcar onde podem degustar calda típica elaborada 
na region.  e depois continuação da viagem a Quebec, 
chegada e  visita panorâmica. Após do almoço (não 
incluído) continuamos com a visita, as Planícies de 
Abraham, os Campos de Batalha, o Cabo Diamante, O 
Jardim de Joana D`Arc, o Parlamento da Província de 
Quebec, a cidade Amuralhada, o Porto antigo, a Praça 
Real, etc.  
Hospedagem. 
 
 
 
6º DIA: QUEBEC/ CHARLEVOIX / QUEBEC 
Café da manhã americano e almoço. 
Saída pela região de Quebec, Charlevoix, chegada na 
Bahia de St. Catherine, onde tomaremos um barco para 
realizar um safári fotográfico das baleias. Área onde 
frequentam baleias azuis, baleias cinza, é as Brancas do 
Ártico. Almoço incluído no típico povo de Tadoussac. 
Regressando para Quebec, visitaremos o segundo lugar 



de peregrinação da América do Norte, na basílica de Ste 
Anne de Beaupre. Regresso no final da tarde  
Hospedagem  
 
7º DIA: QUEBEC - MONTREAL 
Café da manhã americano  
Saída para a cidade de Montreal e visita à cidade; capital 
cultural e da moda no Canadá, também se destaca pela 
sua gastronomia. Visitaremos a Basílica de Notre Dame, 
a Plaza de Armas, a Plaza Cartier, o Puerto Viejo, o 
Edifício do Conselho Municipal, o porto de Montreal, o 

Bairro Francês, o Estádio dos Jogos Olímpicos de 1976, o 
Oratório de San Jose. Tarde livre. Hospedagem. 

8º DIA: MONTREAL 
Café da manhã americano  
Dia livre. Sugestão para visitar o velho Montreal.  
 
. 
9º DIA: MONTREAL 
Café da manhã americano. Na hora indicada traslado ao 
aeroporto. 

 

 
 

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 1898 1682 1571 2741 990 
 
 

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 2041 1771 1634 3026 990 
2019 
Junho             3 

 
Os preços incluem:  
- Cruzeiro mil Ilhas, opera entre maio 1 a 31 de outubro, fora de temporada se visitara Museu da civilização  
- Cruzeiro Homblower, opera de maio a outubro. Fora da temporada e substituído pela visita aos tuneis das cataratas 
- Safári fotográfico das baleias  
- 8 Cafés da manhã americanos 
- Inclui almoço em Tadoussac 
- Em caso de não reunir número suficiente de participantes, o circuito se realizará em modernos mini ônibus ou vans.           -
- Hotéis categoria turística e turística superior                                                                                                                                             
-1 Mala por pessoa, mala adicional serão permitidas cobradas sempre que tenha lugar no ônibus 
 
 
Hotéis selecionados 
 
Toronto                 Chelsea Toronto 
Hull / Ottawa       Four Point Sheraton Gatinea – Ottawa, Capital Hill Hotel 
Mont Tremblant     Marriott Residence Inn 
Quebec                  Le Classique Ste. Foy 
Montreal              Le Nouvel Hotel Montreal 

 

 
 
 



 

CANADA CLASSICO 2019 
9 dias 8 noites - Café da manha 

 
Toronto a Montreal 

 
 

Saídas em Português 

 
 

SAIDAS GARANTIDAS 2019 
 
Maio               6   13   20   27  
Junho              3   10   17   24  
Julho               1      8   15   22   29 
Agosto            5   12   19   26 
Setembro       2     9   16   23   30 
Outubro         7   14   21   28 
Novembro  11   
Dezembro   23    30   
 

 
               2020   
 
Janeiro         13 
Fevereiro       3   24 
Março           16 
Abril                6   13 
 
1º DIA: TORONTO 
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Horário 
de entrada nos quartos só após as 16:00hs. Resto do 
dia livre.  
Hospedagem. 
 
 
2º DIA: TORONTO - NIAGARA FALLS - TORONTO 
Café da manhã americano.  07.00hs encontro no 
lobby do hotel para conhecer o resto do grupo. Saída 
para visita à cidade, a Prefeitura, o Parlamento 
Provincial, a Universidade de Toronto, Yorkville, a 
zona residencial e arredores da CN Tower. Logo 
saída para as Cataratas do Niágara (120 km) onde 
faremos passeio no barco "The HOMBLOWER" 
(incluido) no Rio Niágara, o qual nos levará próximo 
à queda d'água. Visitaremos também "Table Rock" e 

o relógio floral. No caminho faremos uma parada no 
belíssimo povoado de Niágara on the Lake que se 
destaca pela arquitetura vitoriana. Retorno a 
Toronto no final do dia.  
Hospedagem. 
 
 
3º DIA: TORONTO - MIL ILHAS – OTTAWA (Hull) 
Café da manhã americano. Saída com destino a 
Ottawa, a Capital Federal do país. Os caminhos farão 
cruzeiro pelo arquipélago das "Mil Ilhas", (incluído) 
onde nasce o Rio São Lourenço. Chegada a Ottawa 
visita panorâmica. Hospedagem. 
 
 
4º DIA: OTTAWA - MT TREMBLANT 



Café da manhã americano. Visita à cidade: o 
Parlamento, as mansões do Governador e do 
Primeiro Ministro, o bairro das embaixadas, a troca 
da guarda (julho e agosto somente). À tarde, saída 
com destino a Região dos Montes Laurentinos, onde 
encontrasse a maioria dos centros de esqui do Leste 
do Canadá. Prosseguiremos até Mt. Tremblant. 
Chegada e hospedagem. 
 
5º DIA: MT TREMBLANT – QUEBEC 
Café da manhã americano. Saída com destino à 
Quebec. Os caminhos farão uma parada em uma das 
típicas cabanas de açúcar da região onde 
degustaremos o famoso xarope feito na região. 
Chegada ao meio dia, e visita panorâmica: as 
Planícies de Abraham, os Campos de Batalha, o 
Cabo Diamante, O Jardim de Joana D`Arc, o 
Parlamento da Província de Quebec, a cidade 
amuralhada, o Porto antigo, a Praça Real, etc. 
Hospedagem. 
 
 

6º DIA: QUEBEC 
Café da manhã americano. Dia livre para atividades 
pessoais.  
Hospedagem. 
 
7º DIA: QUEBEC - MONTREAL 
Café da manhã americano. Saída para Montreal (250 
km), capital cultural, gastronômica e da moda do 
Canadá. Chegada e visita à cidade: a Basílica de 
Notre Dame, (ingresso incluido)a Praça de Armas, a 
Praça Cartier, o Porto antigo, a Prefeitura, o Bairro 
Francês, a "milha quadrada de ouro" (onde viveram 
as famílias mais ricas do país no século XIX). etc.  
Hospedagem e resto do dia livre. 
 
8º DIA: MONTREAL 
Café da manhã americano. Dia livre. Hospedagem 
 
9º DIA: MONTREAL 
Café da manhã americano. Na hora indicada 
traslado ao aeroporto.

 
  ============================================================================================= 
   

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 1687 1503 1402 2473 885 
 
 
2019 
Novembro    11 
Dezembro     23   30 
 
2020 
Janeiro         13 
Fevereiro       3   24 
Março          16 
Abril                6   13  
 

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 1782 1556 1444 2636 885 
 
 
 
2019 
Maio                6   13   20   27 
Junho            10   17   24  
Julho               1      8   15   22   29 
Agosto            5   12   19   26   
Setembro       2     9   16   23   30  
Outubro         7   14   21   28 

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 1917 1645 1509 2905 885 
 
2019 
Junho             3 



__________________________________________________________________________________________________ 
 
*NOTA: nas saídas com guia acompanhante em português, não se reúne o minimo de paxs de fala portuguesa o ônibus 
sera completado com passageiros de fala espanhola e o guia falara os 2 idiomas 
 

Os preços incluem:  
- Cruzeiro mil Ilha opera entre maio 1 a 31 de outubro, fora de temporada se visitara Museu da civilização em Ottawa 
- Cruzeiro Homblower  ( opera de Maio a Outubro ) 
- 8 Cafés da manhã americano 
-Em caso de não reunir número suficiente de participantes, o circuito se realizará em modernos mini ônibus ou vans 
-Os hotéis previstos estão sujeitos a possíveis alterações                                                                                        
 -1 Mala por pessoa, mala adicional serão permitidas cobradas sempre que tenha lugar no ônibus. 
- E da responsabilidade do passageiro ter a documentação necessária para entrar no Canadá. Para maior informação 
contatar o Consulado Canadense da sua cidade 
 
Hotéis selecionados 
Toronto                     Chelsea Toronto 
Hull                            Four Point Sheraton Gatinea-Ottawa 
Ottawa                      Capital Hill Hotel & Suite 
Mont Tremblant     Marriort Residence Inn 
Quebec                      Le Classique Ste Foy 
Montreal                  Le Nouvel Hotel Montreal 
 
NOTA: Circuito será realizado com guia em espanhol e/ou português  
E responsabilidade do agente de viagens informarem o hotel onde se devera apresenta o passageiro para a saída só 
circuito no momento da confirmação da reserva. 

 
 
 



 
CANADA E BALEIAS EXT.  2019 

9 Dias 8 noites -Café da manha 
 

 
 

 
Saídas Garantidas 2019 
 
Maio            13   20   27 
Junho             3   10   17   24 
Julho              1      8   15   22   29 
Agosto           5    12   19   26 
Setembro      2      9   16   23   30 
Outubro        7  
 
 

 
1º DIA: TORONTO 
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Horário de 
entrada nos quartos só após as 16:00hs. Resto do dia 
livre. Hospedagem. 
 
2º DIA: TORONTO - NIAGARA FALLS - TORONTO 
Café da manhã americano.  
07.00 hs. Encontro no lobby do hotel para tomar o café 
da manhã e conhecer o resto do grupo. Saída para visita 
à cidade, a Prefeitura, o Parlamento Provincial, a 
Universidade de Toronto, Yorkville, a zona residencial e 
os arredores da CN Tower. Logo saída para as Cataratas 
do Niágara (120 km) onde faremos passeio no barco 
"The Maid of the Mist" no Rio Niágara, o qual nos levará 
próximo à queda d'água. Visitaremos também "Table 
Rock" e o relógio floral.   
Regresso a Toronto.  No caminho faremos uma parada 
no belíssimo povoado de Niágara on the Lake que se 
destaca pela arquitetura vitoriana. 
Hospedagem. 

 
3º DIA: TORONTO - MIL ILHAS – OTTAWA (Hull) 
Café da manhã americano  
Saída com destino a Ottawa, a Capital Federal do país. 
Entrarão pelo autopista Trans canadense e tomarão 
um   cruzeiro pelo arquipélago das "Mil Ilhas", onde 
nasce o Rio São Lourenço. Almoço na margem do rio. 
(Não incluído) Continuação da viagem 
Chegada a Ottawa, visita panorâmica passando pela 
chácara experimental, e recorrida pelo rio Rideau com 
seus bairros residências. Na parte da tarde serão 
conduzidos até o bairro velho e terão tempo livre. 
Hospedagem. 
 

4º DIA: OTTAWA - MT TREMBLANT 
Café da manhã americano. 
Visita à cidade: o Parlamento, as mansões do 
Governador e do Primeiro Ministro, o bairro das 
embaixadas, a troca da guarda (julho e agosto somente).  
Logo saída com destino a Região dos Montes 
Laurentinos, onde encontrasse a maioria dos centros de 
esqui do Leste do Canadá. Prosseguiremos até Mt. 
Tremblant. 
Chegada e hospedagem. 
 
5º DIA: MT TREMBLANT – QUEBEC 
Café da manhã americano. 
Saída para com destino à Quebec. A caminho desta 
cidade, faremos uma parada na típica região das cabanas 
de açúcar onde podem degustar calda típica elaborada 
na region.  e depois continuação da viagem a Quebec, 
chegada e  visita panorâmica. Após do almoço (não 
incluído) continuamos com a visita, as Planícies de 
Abraham, os Campos de Batalha, o Cabo Diamante, O 
Jardim de Joana D`Arc, o Parlamento da Província de 
Quebec, a cidade Amuralhada, o Porto antigo, a Praça 
Real, etc.  
Hospedagem. 
 
 
 
6º DIA: QUEBEC/ CHARLEVOIX / QUEBEC 
Café da manhã americano e almoço. 
Saída pela região de Quebec, Charlevoix, chegada na 
Bahia de St. Catherine, onde tomaremos um barco para 
realizar um safári fotográfico das baleias. Área onde 
frequentam baleias azuis, baleias cinza, é as Brancas do 
Ártico. Almoço incluído no típico povo de Tadoussac. 
Regressando para Quebec, visitaremos o segundo lugar 



de peregrinação da América do Norte, na basílica de Ste 
Anne de Beaupre. Regresso no final da tarde  
Hospedagem  
 
7º DIA: QUEBEC - MONTREAL 
Café da manhã americano  
Saída para a cidade de Montreal e visita à cidade; capital 
cultural e da moda no Canadá, também se destaca pela 
sua gastronomia. Visitaremos a Basílica de Notre Dame, 
a Plaza de Armas, a Plaza Cartier, o Puerto Viejo, o 
Edifício do Conselho Municipal, o porto de Montreal, o 

Bairro Francês, o Estádio dos Jogos Olímpicos de 1976, o 
Oratório de San Jose. Tarde livre. Hospedagem. 

8º DIA: MONTREAL 
Café da manhã americano  
Dia livre. Sugestão para visitar o velho Montreal.  
 
. 
9º DIA: MONTREAL 
Café da manhã americano. Na hora indicada traslado ao 
aeroporto. 

 

 
 

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 1898 1682 1571 2741 990 
 
 

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 2041 1771 1634 3026 990 
2019 
Junho             3 

 
Os preços incluem:  
- Cruzeiro mil Ilhas, opera entre maio 1 a 31 de outubro, fora de temporada se visitara Museu da civilização  
- Cruzeiro Homblower, opera de maio a outubro. Fora da temporada e substituído pela visita aos tuneis das cataratas 
- Safári fotográfico das baleias  
- 8 Cafés da manhã americanos 
- Inclui almoço em Tadoussac 
- Em caso de não reunir número suficiente de participantes, o circuito se realizará em modernos mini ônibus ou vans.           -
- Hotéis categoria turística e turística superior                                                                                                                                             
-1 Mala por pessoa, mala adicional serão permitidas cobradas sempre que tenha lugar no ônibus 
 
 
Hotéis selecionados 
 
Toronto                 Chelsea Toronto 
Hull / Ottawa       Four Point Sheraton Gatinea – Ottawa, Capital Hill Hotel 
Mont Tremblant     Marriott Residence Inn 
Quebec                  Le Classique Ste. Foy 
Montreal              Le Nouvel Hotel Montreal 

 

 
 
 



 
CANADA E BALEIAS MP 2019 

8 Dias 7 noites - Meia pensão 

 
Saídas Garantidas 2019  
 
Maio            13   20   27 
Junho             3   10   17   24 
Julho              1      8   15   22   29 
Agosto           5   12   19   26    
Setembro      2     9   16   23   30 
Outubro        7 
 

1º DIA: TORONTO 
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Horário 
de entrada nos quartos só após as 16:00h. Resto do 
dia livre. Hospedagem. 
 
2º DIA: TORONTO - NIAGARA FALLS - TORONTO 
Café da manhã americano. Saída para visita à 
cidade, a Prefeitura, o Parlamento Provincial, a 
Universidade de Toronto, Yorkville, a zona 
residencial e os arredores da CN Tower. À tarde, 
saída para as Cataratas do Niágara (120 km) onde 
faremos passeio no barco "The Homblower" no Rio 
Niágara, o qual nos levará próximo à queda d'água. 
Visitaremos também "Table Rock" e o relógio 
floral.  Almoço incluído na torre Skylon, como vista 
panorâmica das cataratas. Continuando a visita, no 
caminho faremos uma parada no belíssimo povoado 
de Niágara on the Lake que se destaca pela 
arquitetura vitoriana e antiga capital do Canadá. 
Retorno a Toronto no final do dia. Hospedagem. 
 
3º DIA: TORONTO - MIL ILHAS – OTTAWA (HULL) 
Café da manhã americano. Saída com destino a 
Ottawa, a Capital Federal do país. Os caminhos farão 
cruzeiro pelo arquipélago das "Mil Ilhas", onde nasce 
o Rio São Lourenço. Almoço no lado do Rio 
Lourenço. Chegada a Ottawa, vista panorâmica da 
cidade. Hospedagem. 
 
4º DIA: OTTAWA - MT TREMBLANT 
Café da manhã americano. Visita da cidade: o 
Parlamento, as mansões do Governador e do 
Primeiro Ministro, o bairro das embaixadas, a troca 
da guarda (julho e agosto somente). Almoço na área 
do mercado de flores. À tarde, saída com destino a 
Região dos Montes Laurentinos, onde encontrasse a 
maioria dos centros de esqui do Leste do Canadá. 
Chegada e hospedagem. 
 
5º DIA: MT TREMBLANT – QUEBEC 

Café da manhã americano. Saída para com destino à 
Quebec. Chegada ao meio dia. 
Almoço e logo visita panorâmica: as Planícies de 
Abraham, os Campos de Batalha, o Cabo Diamante, 
O Jardim de Joana D`Arc, o Parlamento da Província 
de Quebec, a cidade Amuralhada, o Porto antigo, a 
Praça Real, etc. 
Hospedagem. 
 
6º DIA: QUEBEC/ CHARLEVOIX / QUEBEC 
Café da manhã americano. Saída pela região de 
Quebec, Charlevoix, chegada na Bahia de St. 
Catherine, onde tomaremos um barco para realizar 
um safári fotográfico das baleias. Área onde 
frequentam baleias azuis, baleias cinza, é as Brancas 
do Ártico. Regressando para Quebec faraó uma 
parada no majestoso Manoir Richelieu, e 
desfrutarão de um almoço. Tempo livre para 
passear pelos jardins do castelo o visitar o casino, 
visita do segundo lugar de peregrinação da América 
do Norte, basílica de Ste-Anne de Beaupre.  
Regresso ao hotel. Hospedagem 
 
 
7º DIA: QUEBEC - MONTREAL 
Café da manhã americano. Saída para Montreal (250 
km), capital cultural, gastronômica e da moda do 
Canadá. Chegada e visita à cidade: a Basílica de 
Notre Dame, a Praça de Armas, a Praça Cartier, o 
Porto antigo, a Prefeitura, o Bairro Francês, a "milha 
quadrada de ouro" (onde viveram as famílias mais 
ricas do país no século XIX ). Almoço incluído. 
Hospedagem e resto do dia livre. 
 
8º DIA: MONTREAL 
Café da manhã americano. Na hora indicada 
traslado ao aeroporto. 
 
FIM DOS SERVIÇOS



  

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 1982 1788 1687 2741 1159 
 

 
______________________________________________________________________________________________ 

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 2051 1832 1724 2873 1159 
2019   
Junho    3 
 

 
*NOTA: nas saídas com guia acompanhante em português, não se reúne o mínimo de paxs de fala portuguesa o 
ônibus será completado com passageiros de fala espanhola e o guia falara os 2 idiomas 
 
Os preços incluem:  
- Cruzeiro mil Ilha opera entre maio 1 a 31 de outubro, fora de temporada se visitara Museu da civilização  
- Cruzeiro Homblower, opera de maio a outubro. Fora da temporada e substituído pela visita aos tuneis das 
cataratas 
- Safári fotográfico das baleias  
- 7 Cafés da manhã americano 
- 6 Almoços  
-Em caso de não reunir número suficiente de participantes, o circuito se realizará em modernos mini ônibus 
ou vans.                       
- Hotéis categoria turística e turística 
superior                                                                                                                                         
 -1 Mala por pessoa, mala adicional serão permitidas cobradas sempre que tenha lugar no ônibus. 
 
Hotéis selecionados 
Toronto                     Chelsea Toronto 
Hull                            Four Point Sheraton Gatinea – Ottawa, Capital Hill Hotel 
Mont Tremblant     Marriott Residence Inn 
Quebec                     Le Classique Sainte-Foy 
Montreal                  Le Nouvel Hotel Montreal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

CLASSICO EXPRESO 2019 
8 dias 7 noites - Café da manha 

 
 

 

 
SAIDAS GARANTIDAS 2019                                                                                    saídas em português 
 

Maio 6       13      20       27 

Junho 3 10 17 24 

Julho 1 8 15 22 29 
 

Agosto 5 12 19 26  

Setembro 2 9 16 23 30 

Outubro 7 14 21 28 

Dezembro 23  

Novembro 11 

Dezembro 30 

  2020  
 

Janeiro 13  

Fevereiro 3 24 

Março 16  

     Abril                 6     13 

1º DIA: TORONTO 
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Horário 
de entrada nos quartos só após as 16:00 hs. Resto do 
dia livre.  
Hospedagem. 
 
2º DIA: TORONTO - NIAGARA FALLS - TORONTO 
Café da manhã americano. 07,00hs encontro no 
lobby do hotel para conhecer o resto do grupo. Saída 
para visita à cidade, a Prefeitura, o Parlamento 

Provincial, a Universidade de Toronto, Yorkville, zona 
residencial e os arredores da CN Tower.  Saída para 
Niágara on the Lake que se destaca pela arquitetura 
vitoriana e antiga capital do Canadá. Retorno a 
Toronto no final do dia.  
Hospedagem. 
 
 
 

as Cataratas do Niágara (120 km) onde faremos 
passeio no barco "Homblower" no Rio Niágara, o 
qual nos levará próximo à queda d'água. Visitaremos 
também "Table Rock" e o relógio floral. No caminho 
faremos uma parada no belíssimo povoado de 
 
 
 
3º DIA: TORONTO - MIL ILHAS – OTTAWA (Hull) 
Café da manhã americano. Saída com destino a 
Ottawa, a Capital Federal do país. Os caminhos farão 
um cruzeiro pelo arquipélago das "Mil Ilhas", onde 
nasce o Rio São Lourenço. Chegada a Ottawa e visita 
panorâmica da cidade. 
Hospedagem. 

 
4º DIA: OTTAWA - MT TREMBLANT 
Café da manhã americano. Visita à cidade: o 
Parlamento, as mansões do Governador e do 
Primeiro Ministro, o bairro das embaixadas, a troca 
da guarda (julho e agosto somente). À tarde, saída 
com destino a Região dos Montes Laurentinos, onde 
encontrasse a maioria dos centros de esqui do Leste 
do Canadá, logo prosseguiremos até Mt. Tremblant 
chegando no final da tarde. 
Hospedagem. 
 
5º DIA: MT TREMBLANT – QUEBEC 
Café da manhã americano. Saída para com destino à 
Quebec.  A caminho faremos uma parada em uma 



das típicas cabanas de açúcar da região onde 
degustaremos o famoso xarope feito na região. 
Chegada a Quebec e visita panorâmica: as Planícies 
de Abraham, os Campos de Batalha, o Cabo 
Diamante, O Jardim de Joana D`Arc, o Parlamento da 
Província de Quebec, a cidade Amuralhada, o Porto 
antigo, a Praça Real, etc. 
Hospedagem. 
 
6º DIA: QUEBEC 
Café da manhã americano. Dia livre para atividades 
pessoais. Hospedagem. 
 
7º DIA: QUEBEC - MONTREAL 

Café da manhã americano. Saída para Montreal, 
capital cultural, gastronômica e da moda do Canadá. 
Também conhecida pela sua vida noturna e a sua 
gastronomia.  Chegada e visita à cidade: a Basílica de 
Notre Dame, a Praça de Armas, a Praça Cartier, o 
Porto antigo, a Prefeitura, o Bairro Francês, a "milha 
quadrada de ouro" (onde viveram as famílias mais 
ricas do país no século XIX). etc. Hospedagem e resto 
do dia livre. 
 
8º DIA: MONTREAL 
Café da manhã americano. Na hora indicada traslado 
ao aeroporto. 
 

Fim de nossos serviços 
 
============================================================================================== 
   

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 1611 1439 1394 2294 885 
2019 
Novembro        11 
Dezembro         23   30 
 
 2020   
Janeiro        13 
Fevereiro      3   24 
Março         16 
Abril              6    13 

 

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 1682 1487 1389 2440 885 
2019 
Maio            6   13   20   27 
Junho        10   17   24  
Julho            1     8   15   22   29 
Agosto         5   12   19   26 
Setembro    2     9   16   23   30 
Outubro      7    14   21  28  

  

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 1750 1532 1423 2573 885 
 
2019 
Junho          3 
______________________________________________________________________________________________ 
 
*NOTA: nas saídas com guia acompanhante em português, não se reúne o mínimo de paxs de fala portuguesa o 
ônibus será completado com passageiros de fala espanhola e o guia falara os 2 idiomas 
 
Os preços incluem:  
- Cruzeiro mil Ilha opera entre maio 1 a 31 de outubro, porá de temporada se visitara o museu da civilização.   
-  Barco Homblower em Niágara (opera de maio a outubro) fora da temporada será substituído pela visita dos tuneis 
cênico das cataratas.   



- 7 Cafés da manhã americanos 
-Em caso de não reunir número suficiente de participantes, o circuito se realizará em modernos mini ônibus 
ou vans.                       
-Os hotéis previstos estão sujeitos a possíveis 
alterações                                                                                                                                         
-1 Mala por pessoa, mala adicional serão permitidas cobradas sempre que tenha lugar no ônibus 
 
Hotéis selecionados 
Toronto                     Chelsea Toronto 
Hull                            Four Point Sheraton Gatinea-Ottawa 
Ottawa                       Capital Hill Hotel & suite 
Mont Tremblant     Marriott Residence Inn 
Quebec                     Le Classique Quebec 
Montreal                  Le Nouvel Hotel Montreal                                                           

 

  
 



ESTRELAS DO LESTE 2019 

10 dias - 9 noites    Café da manhã americano 

 

Saídas Garantidas 2019 

Maio               12   26 

Junho                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 

 
1º DIA: TORONTO e / ou BUFFALO - NIAGARA FALLS  
Recepção no aeroporto e traslado a Niágara Falls 
Favor tomar nota que horário de entrada no 
apartamento e a partir das 16hs.  
Passageiros podem chegar via Toronto ou Buffalo, 
Hospedagem. 
 
2º DIA: NIAGARA FALLS - TORONTO  
Café da manhã Americano 
A primeira atividade do dia é um passeio no barco 
Hornblower (Maio a Outubro) que nos leva as 
quedas das cataratas, ou os túneis das cataratas (nos 
meses de Outubro a Maio) . Depois visitaremos: 
table Rock, o relógio floral, carro aéreo espanhol. 
Realizaremos um passeio pela área residencial e 
vinícola de Niágara, até chegar a "Niágara on the 
lake", um belo povoado que foi a primeira capital do 
Canadá. 
Chegada à Toronto pelo caminho que acompanha o 
Lago Ontário. Visita da cidade.  
Hospedagem. 
 
3º DIA: TORONTO - MIL ILHAS – OTTAWA  
Café da manhã Americano. Saída com destino a 
Ottawa, a Capital Federal do país. A caminho pararão 
não povoado de Gananoque e tomarão um cruzeiro 
pelo arquipélago das "Mil Ilhas", onde nasce o Rio 
São Lourenço. Chegada a Ottawa visita panorâmica. 
Hospedagem. 
 
 
4º DIA: OTTAWA - QUEBEC 

Café da manhã americano. Visita à cidade: o 
Parlamento, as mansões do Governador e do 
Primeiro Ministro, o bairro das embaixadas, a troca 
da guarda (julho e agosto). Após da hora do almoço 
(não incluído) saída com destino a Região dos 
Montes Laurentinos,. Continuamos caminho para 
Quebec. Chegada na última hora da tarde. 
Hospedagem. 
 
5º DIA: QUEBEC - MONTREAL 
Café da manhã americano. Pela manhã visita da 
histórica cidade de Quebec, a mais antiga desta 
nação. Visita panorâmica da Universidade de Laval, 
Monumentos históricos, la Citadel e outros pontos 
de interes. 
Após do almoço (não incluído) saída para a cidade de 
Montreal. 
Hospedagem. 
. 
 
6º DIA: MONTREAL 
Café da manhã americano. Visita da cidade de 
Montreal, capital cultural da moda do Canadá. 
Também se diferencia pela vida noturna e a sua 
gastronomia. Visita da Basílica Notre Dame, Praça de 
Armas, Praça Cartier, o porto velho de Montreal, 
bairro Frances, estádio olímpico de 1976, Oratório 
de São Jose e a cidade subterrânea usada 
principalmente na época de inverno.  
Hospedagem. 
 
7º DIA: MONTREAL -- BOSTON 



Café da manhã Americano. Saída com destino a 
Boston, cidade onde nasceu a aristocracia americana 
e a mais importante cidade da indústria da 
educação. Chegada na parte da tarde 
Hospedagem. 
 
8º DIA: BOSTON – NEW YORK 
Café da manhã Americano. Visita da cidade: 
Universidade de Harvard, Plaza Copley com a igreja 
da Trinidade, bairro Back Bay, Faneuil Hall (centro 
comercial) Mercado Quincy e outros pontos de 
interes. Na parte da tarde saída para New York. 
Chegada e Hospedagem. 
 
 
9º DIA: NEW YORK 
 
Café da manhã americano. Pela manhã, faremos 
uma visita da cidade de Nova Iorque, começando por 
Alto Manhattan, Lincoln Center, a Casa "Dakota 
Strawberry Fields", Central Park e Harlem. Depois, 

descendo pela 5ª Avenida, passaremos pelos 
Museus: Metropolitam, Frick e Guggeheim. Faremos 
uma parada no Rockefeller Center, onde poderemos 
apreciar a vista da Catedral de St. Patrick. 
Continuaremos nossa visita até a baixa Manhattan, 
passando pela Broadway, Times Square, Greenwich 
Village, Soho, Chinatown, Wall Street, Battery Park 
(de onde poderão visitar a Estátua da Liberdade não 
incluída). Regresso ao hotel. Tarde livre.  
Hospedagem. 

 
10º DIA: NEW YORK 
Café da manhã Americano. Na hora indicada traslado 
ao aeroporto. 
 

 
Fim de nossos serviços 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Preço por  

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 2567 2233 2041 4088 1307 
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 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 2625 2288 2087 4209 1307 
2019 
Maio           12   26 
Junho            9   16   23 
Setembro     1     8   15   22   29 
Outubro       6   13   20   27  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Os preços incluem:  

- Cruzeiro mil Ilha opera entre maio 1 a 31 de outubro, fora de temporada se visitara Museu da civilização  

- Cruzeiro Homblower, opera de maio a outubro. Fora da temporada e substituído pela visita aos tuneis das cataratas 

- 9 Cafés da manhã americanos  

-Caso de não reunir número suficiente de participantes, o circuito se realizará em modernos mini ônibus ou vans                      

- Hotéis categoria primeira e primeira superior                                                                                                                                         

 -1 Mala por pessoa, mala adicional serão permitidas cobradas sempre que tenha lugar no ônibus 

- Traslados de chega e saída. 

- Tour Alto  e Baixo Manhattan 

 

Hotéis selecionados 

Niagara Falls   Doubletree Fallsview Resort & Spa / Courtyard by Marriott Niagara Falls 
Toronto            Sheraton Center Toronto 
Hull                   Four Points Sheraton Gatinea-Ottawa 
Quebec            Loews Le Concorde 
Montreal         Holiday Inn Select Montreal Centre- Ville / Novotel Montreal /  Marriott Chateau Champlain 

Worburn         Courtyard by Marriott Worburn /Burlington 

New York        Wyndham New Yorker/Confort Inn Midtown West/Holiday Inn Midtown West 



TRANSCAN  2019 
15 dias 14 noites – meia pensão  

 
 
Saídas garantidas 2018 
 
Junho          4   18 
Julho           2   16   30 
Agosto      13   27 
Setembro 10   24 
 
 
1º dia Vancouver 
Chegada e traslado ao hotel. Os apartamentos estarão 
disponíveis a partir das 16:00hs. Restante do dia livre. 
Hospedagem. 
 
2º dia Vancouver 
Café da manhã americano - almoço. Hoje visitaremos 
Vancouver que é a grande porta para o Oceano Pacífico 
e a cidade mais importante do oeste canadense. 
Caracterizam-se pelo contraste entre mar, montanhas e 
sua moderna arquitetura. Visitaremos o Parque Stanley, 
que é o principal parque municipal e o maior da América 
do Norte, com seus totens e charmosas vistas. 
Continuaremos pelo West End, Parque Rainha Isabel, 
Bairro Chinês, Bairro histórico do Gastown aonde 
nasceu Vancouver, centro da cidade e terminal marítimo 
do qual partem os cruzeiros ao Alaska. Tarde livre. 
Hospedagem. 
 
3º dia Vancouver/ Whistler/ Kamloops 

Café da manhã Americano - almoço. Salda de Vancouver ao 

Norte pela carreteira transcanadense. Com destino a Whistler 

faremos uma parada dentro do hermoso fiorde de Howe pela 

carreteira Sea-to-Sky. A continuação faremos uma parada 

frente a lá impressionante catarata Shanon. chegada a Whistler 

tempo livre para tomar umas fotos desta maravilhosa estação  de 

ski com suas montanhas  Whistler y Blackcomb. Continuaremos 

nossa viagem a Kamloops pela carreteira do lago Doffy  até  

chegar a Lilloet  um  antigo  povoado da febre  do  oro  desta 

província e  faremos uma parada para fotos. . Continuaremos até 

chegar ao hotel em Kamloops, uma cidade de vaqueiros onde 

passaremos a noite. Hospedagem 

 

 

4º dia Kamloops/ Jaspen/Hinton 

Café da manhã Americano - almoço: saída para o 

parque National Jasper. Tomaremos a carreteira 5 

Norte. Pararemos em um parque provincial para 

fotografar as cataratas de Spahats Falls. Continuaremos 

com destino ao monte Robson o mais alto das 

montanhas Rochosas com uma   altura de 3.954 metros. 

Continuamos  a  Jasper o  parque mais   grande  dos 4 

parques nacionais com  más de 10.800km quadrados e  

mais de  8.000 trilhas. Faremos uma parada no canyón   

Maligno com mais de 52 metros de profundidade, e um 

espetáculo. Pela tarde continuamos ao pitoresco 

povoado de Jaspert. Tarde livre.Hospedagem 

 
. 
 

5º dia Hinton/ Banff/ Canmore 

Café da manhã Americano - almoço. Hoje o dia mais 

lindo desta excursão. Pela manhã passaremos pela 

Catarata de Athabasca que e espetacular.O  río 

Athabasca forma estas cataratas. Faremos uma parada 

no Glaciar Stapfield para fotos. Continuaremos ao Glaciar 

Athabasca. Abordaremos um ônibus especial onde 

faremos um passeio sobre este glaciar que contém gelo 

de mais de 10.000 anos de idade e mais de 300 metros 

de espessura. Para este passeio se recomenda estar 

abrigado e com bom calçado  para  o gelo. Pela tarde 

continuaremos para o lago Louise  um  dos mais 

fotografados do mundo com seu Glaciar Victoria. 

Seguiremos para o povoado de Banff para conhecer 



este pitoresco povoado com aproximadamente 

10.000 habitantes. Continuamos p   a    r   a         Canmore um 

povoado de aproximadamente 17.000 habitantes, onde 

passaremos a noite. Hospedagem 

 

6º dia Canmore/ Calgary 

Café da manhã  americano - almoço.  Hoje   pode  

fazer um passeio  opcional  de helicóptero para voar as 

Rochosas Canadenses. De Canmore saem os 

helicópteros com diferentes opções de voos. Depois 

continuaremos pela rota  transcanadense  para 

Calgary. Ao chegar faremos uma visita da cidade 

considerada a ais vaqueira do Canada. Todos os anos 

se leva a cabo um rodeio famoso internacionalmente 

(Stampede) aqui em Calgary. Faremos uma visita a lãs 

instalações onde se leva a cabo esta festa vaqueira. 

Passaremos logo pela colina escocesa muito famosa em 

Caigary e continuação para o bairro chinês e 

continuação a nosso hotel. Na parte da tarde livre para 

conhecer um pouco mais de Calgary. Hospedagem 

 

7º dia Calgary / Toronto 
Café da manhã americano. Na hora indicada traslado ao 
aeroporto para embarcar com destino a  
Toronto  (aéreo não incluído) Chegada e traslado ao 
hotel. 
 
8º DIA: TORONTO - NIAGARA FALLS - TORONTO 
Café da manhã americano.  
08.00 hs. Encontro no lobby do hotel para tomar o café 
da manhã e conhecer o resto do grupo. Saída para visita 
à cidade, a Prefeitura, o Parlamento Provincial, a 
Universidade de Toronto, Yorkville, a zona residencial e 
os arredores da CN Tower. Logo saída para as Cataratas 
do Niágara (120 km) onde faremos passeio no barco 
"The Maid of the Mist" no Rio Niágara, o qual nos levará 
próximo à queda d'água. Visitaremos também "Table 
Rock" e o relógio floral. Almoço incluído na torre 
Skylon. Regresso a Toronto.  No caminho faremos uma 
parada no belíssimo povoado de Niágara on the Lake 
que se destaca pela arquitetura vitoriana. 
Hospedagem. 

 
9º DIA: TORONTO - MIL ILHAS – OTTAWA (Hull) 
Café da manhã americano  
Saída com destino a Ottawa, a Capital Federal do país. 
Entrarão pelo autopista Trans canadense e tomarão 
um   cruzeiro pelo arquipélago das "Mil Ilhas", onde 
nasce o Rio São Lourenço. Almoço na margem do rio. 
(Incluído). Continuação da viagem. 
Chegada a Ottawa, visita panorâmica passando pela 
chácara experimental, e recorrida pelo rio Rideau com 
seus bairros residências. Na parte da tarde serão 
conduzidos até o bairro velho e terão tempo livre. 
Hospedagem. 
 
10º DIA: OTTAWA - MT TREMBLANT 
Café da manhã americano. 
 
 

 
Visita à cidade: o Parlamento, as mansões do 
Governador e do Primeiro Ministro, o bairro das 
embaixadas, a troca da guarda (julho e agosto somente).  
Almoço incluído na área do mercado de Flores. 
Logo saída com destino a Região dos Montes 
Laurentinos, onde encontrasse a maioria dos centros de 
esqui do Leste do Canadá. Prosseguiremos até Mt. 
Tremblant. 
Chegada e hospedagem. 
 
11º DIA: MT TREMBLANT – QUEBEC 
Café da manhã americano. 
Saída para com destino à Quebec. A caminho desta 
cidade, faremos uma parada na típica região das cabanas 
de açúcar onde podem degustar calda típica elaborada 
na region.  e depois continuação da viagem a Quebec, 
chegada e  visita panorâmica. Após do almoço (incluído) 
continuamos com a visita, as Planícies de Abraham, os 
Campos de Batalha, o Cabo Diamante, O Jardim de Joana 
D`Arc, o Parlamento da Província de Quebec, a cidade 
Amuralhada, o Porto antigo, a Praça Real, etc.  
Hospedagem. 
 
 
 
12º DIA: QUEBEC/ CHARLEVOIX / QUEBEC 
Café da manhã americano e almoço. 
Saída pela região de Quebec, Charlevoix, chegada na 
Bahia de St. Catherine, onde tomaremos um barco para 
realizar um safári fotográfico das baleias. Área onde 
frequentam baleias azuis, baleias cinza, é as Brancas do 
Ártico. Almoço incluído típico povo de Tadoussac. 
Regressando para Quebec, visitaremos o segundo lugar 
de peregrinação da América do Norte, na basílica de Ste 
Anne de Beaupre. Regresso no final da tarde  
Hospedagem  
 
13º DIA: QUEBEC - MONTREAL 
Café da manhã americano  
Saída para a cidade de Montreal e visita à cidade; capital 
cultural e da moda no Canadá, também se destaca pela 
sua gastronomia. Visitaremos a Basílica de Notre Dame, 
a Plaza de Armas, a Plaza Cartier, o Porto velho, o 
Edifício do Conselho Municipal, o porto de Montreal, o 
Bairro Francês, o Estádio dos Jogos Olímpicos de 1976, o 
Oratório de San Jose. Almoço incluído.  Tarde livre. 
Hospedagem. 

14º DIA: MONTREAL 
Café da manhã americano  
Dia livre. Sugestão para visitar o velho Montreal. 
Almoço. 
Hospedagem.  
 
. 
15º DIA: MONTREAL 
Café da manhã americano. Na hora indicada traslado ao 
aeroporto.             FIN DOS SERVIÇOS 
 
 

 



Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 4608 4083 3822 6556 2598 

 
 

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 4675 4130 3854 6686 2598 
 
Saída 2019 
Julho            2 
 

 
Os preços incluem 
-  Admissão ao turista superior em cidades principais, na estrada e parque nacionais em base a motéis modernos. 
- Admissão Stanley Park  
- 14 Cafés da manhã americanos 
- 12 almoço 
 -1 Mala por pessoa, mala adicional serão permitidas cobradas sempre que tenha lugar no ônibus 
- Passeio em Snowcoach em Glaciares Columbia 
- Inclui Safari fotográfico das baleias 
- Inclui Homblower Niágara - opera de Maio a outubro fora de temporada se substitui com túneis cênicos 
- Em caso de não reunir número suficiente de participantes, o circuito se realizará em modernos mini ônibus 
ou vans.    
- Traslados de chegada e saída  
 
Hotéis selecionados 
Vancouver      Georgian Court Hotel 
Kamloops        The Plaza Hotel 
Hinton              Days Inn Hinton 
Canmore          Canmore Inn & suite 
Calgary             Ramada Downtown Calgary 
Toronto            Chelsea Toronto Hotel 
Ottawa             Capital Hill Hotel & suites 
Hull                   Four Points Sheraton Gatinea-Ottawa 
Montenblant  Marriott Residence Inn 
Quebec City    Le Classique Sainte-Foy 
Montreal         Le nouvel Hotel Montreal  
 
Hotel de recolhida 
8,00                  Georgian Court Hotel      
 

 
 

 
 
 
 

 



TRANSCAN  2019 
15 dias 14 noites – café da manha 

 
 
Saídas garantidas 2018 
 
Junho          4   18 
Julho           2   16   30 
Agosto      13   27 
Setembro 10   24 
 
 
1º dia Vancouver 
Chegada e traslado ao hotel. Os apartamentos estarão 
disponíveis a partir das 16:00hs. Restante do dia livre. 
Hospedagem. 
 
2º dia Vancouver 
Café da manhã americano. Hoje visitaremos Vancouver 
que é a grande porta para o Oceano Pacífico e a cidade 
mais importante do oeste canadense. Caracterizam-se 
pelo contraste entre mar, montanhas e sua moderna 
arquitetura. Visitaremos o Parque Stanley, que é o 
principal parque municipal e o maior da América do 
Norte, com seus totens e charmosas vistas. 
Continuaremos pelo West End, Parque Rainha Isabel, 
Bairro Chinês, Bairro histórico do Gastown aonde 
nasceu Vancouver, centro da cidade e terminal marítimo 
do qual partem os cruzeiros ao Alaska. Tarde livre. 
Hospedagem. 
 
3º dia Vancouver/ Whistler/ Kamloops 

Café da manhã Americano. Salda de Vancouver ao Norte 

pela carreteira transcanadense. Com destino a Whistler faremos 

uma parada dentro do hermoso fiorde de Howe pela 

carreteira Sea-to-Sky. A continuação faremos uma parada 

frente a lá impressionante catarata Shanon. Chegada a Whistler 

tempo livre para tomar umas fotos desta maravilhosa estação de 

ski           com   suas   montanhas   Whistler y Blackcomb. 

Continuaremos nossa viagem a Kamloops pela carreteira do lago 

Doffy   até   chegar a  Lilloet   um  antigo  povoado da febre  do  oro  

desta província e  faremos uma parada para fotos. . 

Continuaremos até chegar ao hotel em Kamloops, uma cidade de 

vaqueiros onde passaremos a noite. Hospedagem 

 

 

4º dia Kamloops/ Jasper/Hinton 

Café da manhã Americano: saída para o parque 

National Jasper. Tomaremos a carreteira 5 Norte. 

Pararemos em um parque provincial para fotografar as 

cataratas de Spahats Falls. Continuaremos com destino 

ao monte Robson o mais alto das montanhas Rochosas 

com uma   altura de 3.954 metros.  Continuamos  a  

Jasper o  parque mais   grande  dos 4 parques nacionais 

com  más de 10.800km quadrados e  mais de  8.000 

trilhas. Faremos uma parada no canyón    Maligno com 

mais de 52 metros de profundidade, e um espetáculo. 

Pela tarde continuamos ao pitoresco povoado de 

Jaspert. Tarde livre. Hospedagem 

 
. 
 

5º dia Hinton/ Banff/ Canmore 

Café da manhã Americano. Hoje o dia mais lindo desta 

excursão. Pela manhã passaremos pela Catarata de 

Athabasca que e espetacular. O  río  Athabasca  forma 

estas cataratas. Faremos uma parada no Glaciar 

Stapfield para fotos. Continuaremos ao Glaciar Athabasca. 

Abordaremos um ônibus especial onde faremos um 

passeio sobre este glaciar que contém gelo de mais de 

10.000 anos de idade e mais de 300 metros de 

espessura. Para este passeio se recomenda estar abrigado 

e com bom calçado  para  o gelo. Pela tarde 

continuaremos para o  lago  Louise  um  dos  mais 

fotografados do mundo com seu Glaciar Victoria. 

Seguiremos para o povoado de Banff para conhecer 



este pitoresco povoado com aproximadamente 

10.000 habitantes. Continuamos p   a    r   a          Canmore  um 

povoado de aproximadamente 17.000 habitantes, onde 

passaremos a noite. Hospedagem 

 

6º dia Canmore/ Calgary 

Café da manhã  americano.  Hoje   pode  fazer um 

passeio  opcional  de helicóptero para voar as Rochosas 

Canadenses. De Canmore saem os helicópteros com 

diferentes opções de voos. Depois continuaremos 

pela  rota  transcanadense  para Calgary. Ao chegar 

faremos uma visita da cidade considerada a ais 

vaqueira do Canada. Todos os anos se leva a cabo um 

rodeio famoso internacionalmente (Stampede) aqui em 

Calgary. Faremos  uma visita  a  lãs  instalações onde se 

leva a cabo esta festa vaqueira. Passaremos logo pela 

colina escocesa muito famosa em Caigary e continuação 

para o bairro chinês e continuação a nosso hotel. Na 

parte da tarde livre para conhecer um pouco mais de 

Calgary.     Hospedagem 

 

7º dia Calgary / Toronto 
Café da manhã americano. Na hora indicada traslado ao 
aeroporto para embarcar com destino a  
Toronto (aéreo não incluído) Chegada e traslado ao 
hotel. 
 
8º DIA: TORONTO - NIAGARA FALLS - TORONTO 
Café da manhã americano.  
08.00 hs. Encontro no lobby do hotel para tomar o café 
da manhã e conhecer o resto do grupo. Saída para visita 
à cidade, a Prefeitura, o Parlamento Provincial, a 
Universidade de Toronto, Yorkville, a zona residencial e 
os arredores da CN Tower. Logo saída para as Cataratas 
do Niágara (120 km) onde faremos passeio no barco 
"The Maid of the Mist" no Rio Niágara, o qual nos levará 
próximo à queda d'água. Visitaremos também "Table 
Rock" e o relógio floral. Regresso a Toronto.  No caminho 
faremos uma parada no belíssimo povoado de Niágara 
on the Lake que se destaca pela arquitetura vitoriana. 
Hospedagem. 

 
9º DIA: TORONTO - MIL ILHAS – OTTAWA (Hull) 
Café da manhã americano  
Saída com destino a Ottawa, a Capital Federal do país. 
Entrarão pelo autopista Trans canadense e tomarão 
um   cruzeiro pelo arquipélago das "Mil Ilhas", onde 
nasce o Rio São Lourenço. Almoço na margem do rio. ( 
não Incluído). Continuação da viagem. 
Chegada a Ottawa, visita panorâmica passando pela 
chácara experimental, e recorrida pelo rio Rideau com 
seus bairros residências. Na parte da tarde serão 
conduzidos até o bairro velho e terão tempo livre. 
Hospedagem. 
 
10º DIA: OTTAWA - MT TREMBLANT 
Café da manhã americano. 

Visita à cidade: o Parlamento, as mansões do 
Governador e do Primeiro Ministro, o bairro das 
embaixadas, a troca da guarda (julho e agosto somente).  
Logo após do almoço (não incluído) saída com destino a 
Região dos Montes Laurentinos, onde encontrasse a 
maioria dos centros de esqui do Leste do Canadá. 
Prosseguiremos até Mt. Tremblant. 
Chegada e hospedagem. 
 
11º DIA: MT TREMBLANT – QUEBEC 
Café da manhã americano. 
Saída para com destino à Quebec. A caminho desta 
cidade, faremos uma parada na típica região das cabanas 
de açúcar onde podem degustar calda típica elaborada 
na region.  e depois continuação da viagem a Quebec, 
chegada e  visita panorâmica. Após do almoço (não 
incluído) continuamos com a visita, as Planícies de 
Abraham, os Campos de Batalha, o Cabo Diamante, O 
Jardim de Joana D`Arc, o Parlamento da Província de 
Quebec, a cidade Amuralhada, o Porto antigo, a Praça 
Real, etc.  
Hospedagem. 
 
 
 
12º DIA: QUEBEC/ CHARLEVOIX / QUEBEC 
Café da manhã americano . 
Saída pela região de Quebec, Charlevoix, chegada na 
Bahia de St. Catherine, onde tomaremos um barco para 
realizar um safári fotográfico das baleias. Área onde 
frequentam baleias azuis, baleias cinza, é as Brancas do 
Ártico. Regressando para Quebec, visitaremos o segundo 
lugar de peregrinação da América do Norte, na basílica 
de Ste Anne de Beaupre. Regresso no final da tarde  
Hospedagem  
 
13º DIA: QUEBEC - MONTREAL 
Café da manhã americano  
Saída para a cidade de Montreal e visita à cidade; capital 
cultural e da moda no Canadá, também se destaca pela 
sua gastronomia. Visitaremos a Basílica de Notre Dame, 
a Plaza de Armas, a Plaza Cartier, o Porto velho, o 
Edifício do Conselho Municipal, o porto de Montreal, o 
Bairro Francês, o Estádio dos Jogos Olímpicos de 1976, o 
Oratório de San Jose.  Tarde livre. Hospedagem. 

14º DIA: MONTREAL 
Café da manhã americano  
Dia livre. Sugestão para visitar o velho Montreal. 
Almoço. 
Hospedagem.  
 
. 
15º DIA: MONTREAL 
Café da manhã americano. Na hora indicada traslado ao 
aeroporto.             FIN DOS SERVIÇOS 
 
 

 
 
 
 



 
 

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 4161 3638 3374 6106 2098 
 
 

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 4292 3722 3438 6366 2098 
 
Saída 2019 
Julho            2 
 

 
Os preços incluem 
-  Admissão ao turista superior em cidades principais, na estrada e parque nacionais em base a motéis modernos. 
- Admissão Stanley Park  
- 14 Cafés da manhã americanos 
 -1 Mala por pessoa, mala adicional serão permitidas cobradas sempre que tenha lugar no ônibus 
- Passeio em Snowcoach em Glaciares Columbia 
- Inclui Safari fotográfico das baleias 
- Inclui Homblower Niágara - opera de Maio a outubro fora de temporada se substitui com túneis cênicos 
- Em caso de não reunir número suficiente de participantes, o circuito se realizará em modernos mini ônibus 
ou vans.    
- Traslados de chegada e saída  
 
Hotéis selecionados 
Vancouver      Georgian Court Hotel 
Kamloops        The Plaza Hotel 
Hinton              Days Inn Hinton 
Canmore          Canmore Inn & suite 
Calgary             Ramada Downtown Calgary 
Toronto            Chelsea Toronto Hotel 
Ottawa             Capital Hill Hotel & suites 
Hull                   Four Points Sheraton Gatinea-Ottawa 
Montenblant  Marriott Residence Inn 
Quebec City    Le Classique Sainte-foy 
Montreal         Le nouvel Hotel Montreal              
 
Hotel de recolhida 
8,00     Georgian Court hotel 
 

 
 

 
 
 
 

 

 



TRANSCAN  2019 
15 dias 14 noites – café da manha 

 
 
Saídas garantidas 2018 
 
Junho          4   18 
Julho           2   16   30 
Agosto      13   27 
Setembro 10   24 
 
 
1º dia Vancouver 
Chegada e traslado ao hotel. Os apartamentos estarão 
disponíveis a partir das 16:00hs. Restante do dia livre. 
Hospedagem. 
 
2º dia Vancouver 
Café da manhã americano. Hoje visitaremos Vancouver 
que é a grande porta para o Oceano Pacífico e a cidade 
mais importante do oeste canadense. Caracterizam-se 
pelo contraste entre mar, montanhas e sua moderna 
arquitetura. Visitaremos o Parque Stanley, que é o 
principal parque municipal e o maior da América do 
Norte, com seus totens e charmosas vistas. 
Continuaremos pelo West End, Parque Rainha Isabel, 
Bairro Chinês, Bairro histórico do Gastown aonde 
nasceu Vancouver, centro da cidade e terminal marítimo 
do qual partem os cruzeiros ao Alaska. Tarde livre. 
Hospedagem. 
 
3º dia Vancouver/ Whistler/ Kamloops 

Café da manhã Americano. Salda de Vancouver ao Norte 

pela carreteira transcanadense. Com destino a Whistler faremos 

uma parada dentro do hermoso fiorde de Howe pela 

carreteira Sea-to-Sky. A continuação faremos uma parada 

frente a lá impressionante catarata Shanon. Chegada a Whistler 

tempo livre para tomar umas fotos desta maravilhosa estação de 

ski           com   suas   montanhas   Whistler y Blackcomb. 

Continuaremos nossa viagem a Kamloops pela carreteira do lago 

Doffy   até   chegar a  Lilloet   um  antigo  povoado da febre  do  oro  

desta província e  faremos uma parada para fotos. . 

Continuaremos até chegar ao hotel em Kamloops, uma cidade de 

vaqueiros onde passaremos a noite. Hospedagem 

 

 

4º dia Kamloops/ Jasper/Hinton 

Café da manhã Americano: saída para o parque 

National Jasper. Tomaremos a carreteira 5 Norte. 

Pararemos em um parque provincial para fotografar as 

cataratas de Spahats Falls. Continuaremos com destino 

ao monte Robson o mais alto das montanhas Rochosas 

com uma   altura de 3.954 metros.  Continuamos  a  

Jasper o  parque mais   grande  dos 4 parques nacionais 

com  más de 10.800km quadrados e  mais de  8.000 

trilhas. Faremos uma parada no canyón    Maligno com 

mais de 52 metros de profundidade, e um espetáculo. 

Pela tarde continuamos ao pitoresco povoado de 

Jaspert. Tarde livre. Hospedagem 

 
. 
 

5º dia Hinton/ Banff/ Canmore 

Café da manhã Americano. Hoje o dia mais lindo desta 

excursão. Pela manhã passaremos pela Catarata de 

Athabasca que e espetacular. O  río  Athabasca  forma 

estas cataratas. Faremos uma parada no Glaciar 

Stapfield para fotos. Continuaremos ao Glaciar Athabasca. 

Abordaremos um ônibus especial onde faremos um 

passeio sobre este glaciar que contém gelo de mais de 

10.000 anos de idade e mais de 300 metros de 

espessura. Para este passeio se recomenda estar abrigado 

e com bom calçado  para  o gelo. Pela tarde 

continuaremos para o  lago  Louise  um  dos  mais 

fotografados do mundo com seu Glaciar Victoria. 

Seguiremos para o povoado de Banff para conhecer 



este pitoresco povoado com aproximadamente 

10.000 habitantes. Continuamos p   a    r   a          Canmore  um 

povoado de aproximadamente 17.000 habitantes, onde 

passaremos a noite. Hospedagem 

 

6º dia Canmore/ Calgary 

Café da manhã  americano.  Hoje   pode  fazer um 

passeio  opcional  de helicóptero para voar as Rochosas 

Canadenses. De Canmore saem os helicópteros com 

diferentes opções de voos. Depois continuaremos 

pela  rota  transcanadense  para Calgary. Ao chegar 

faremos uma visita da cidade considerada a ais 

vaqueira do Canada. Todos os anos se leva a cabo um 

rodeio famoso internacionalmente (Stampede) aqui em 

Calgary. Faremos  uma visita  a  lãs  instalações onde se 

leva a cabo esta festa vaqueira. Passaremos logo pela 

colina escocesa muito famosa em Caigary e continuação 

para o bairro chinês e continuação a nosso hotel. Na 

parte da tarde livre para conhecer um pouco mais de 

Calgary.     Hospedagem 

 

7º dia Calgary / Toronto 
Café da manhã americano. Na hora indicada traslado ao 
aeroporto para embarcar com destino a  
Toronto (aéreo não incluído) Chegada e traslado ao 
hotel. 
 
8º DIA: TORONTO - NIAGARA FALLS - TORONTO 
Café da manhã americano.  
08.00 hs. Encontro no lobby do hotel para tomar o café 
da manhã e conhecer o resto do grupo. Saída para visita 
à cidade, a Prefeitura, o Parlamento Provincial, a 
Universidade de Toronto, Yorkville, a zona residencial e 
os arredores da CN Tower. Logo saída para as Cataratas 
do Niágara (120 km) onde faremos passeio no barco 
"The Maid of the Mist" no Rio Niágara, o qual nos levará 
próximo à queda d'água. Visitaremos também "Table 
Rock" e o relógio floral. Regresso a Toronto.  No caminho 
faremos uma parada no belíssimo povoado de Niágara 
on the Lake que se destaca pela arquitetura vitoriana. 
Hospedagem. 

 
9º DIA: TORONTO - MIL ILHAS – OTTAWA (Hull) 
Café da manhã americano  
Saída com destino a Ottawa, a Capital Federal do país. 
Entrarão pelo autopista Trans canadense e tomarão 
um   cruzeiro pelo arquipélago das "Mil Ilhas", onde 
nasce o Rio São Lourenço. Almoço na margem do rio. ( 
não Incluído). Continuação da viagem. 
Chegada a Ottawa, visita panorâmica passando pela 
chácara experimental, e recorrida pelo rio Rideau com 
seus bairros residências. Na parte da tarde serão 
conduzidos até o bairro velho e terão tempo livre. 
Hospedagem. 
 
10º DIA: OTTAWA - MT TREMBLANT 
Café da manhã americano. 

Visita à cidade: o Parlamento, as mansões do 
Governador e do Primeiro Ministro, o bairro das 
embaixadas, a troca da guarda (julho e agosto somente).  
Logo após do almoço (não incluído) saída com destino a 
Região dos Montes Laurentinos, onde encontrasse a 
maioria dos centros de esqui do Leste do Canadá. 
Prosseguiremos até Mt. Tremblant. 
Chegada e hospedagem. 
 
11º DIA: MT TREMBLANT – QUEBEC 
Café da manhã americano. 
Saída para com destino à Quebec. A caminho desta 
cidade, faremos uma parada na típica região das cabanas 
de açúcar onde podem degustar calda típica elaborada 
na region.  e depois continuação da viagem a Quebec, 
chegada e  visita panorâmica. Após do almoço (não 
incluído) continuamos com a visita, as Planícies de 
Abraham, os Campos de Batalha, o Cabo Diamante, O 
Jardim de Joana D`Arc, o Parlamento da Província de 
Quebec, a cidade Amuralhada, o Porto antigo, a Praça 
Real, etc.  
Hospedagem. 
 
 
 
12º DIA: QUEBEC/ CHARLEVOIX / QUEBEC 
Café da manhã americano . 
Saída pela região de Quebec, Charlevoix, chegada na 
Bahia de St. Catherine, onde tomaremos um barco para 
realizar um safári fotográfico das baleias. Área onde 
frequentam baleias azuis, baleias cinza, é as Brancas do 
Ártico. Regressando para Quebec, visitaremos o segundo 
lugar de peregrinação da América do Norte, na basílica 
de Ste Anne de Beaupre. Regresso no final da tarde  
Hospedagem  
 
13º DIA: QUEBEC - MONTREAL 
Café da manhã americano  
Saída para a cidade de Montreal e visita à cidade; capital 
cultural e da moda no Canadá, também se destaca pela 
sua gastronomia. Visitaremos a Basílica de Notre Dame, 
a Plaza de Armas, a Plaza Cartier, o Porto velho, o 
Edifício do Conselho Municipal, o porto de Montreal, o 
Bairro Francês, o Estádio dos Jogos Olímpicos de 1976, o 
Oratório de San Jose.  Tarde livre. Hospedagem. 

14º DIA: MONTREAL 
Café da manhã americano  
Dia livre. Sugestão para visitar o velho Montreal. 
Almoço. 
Hospedagem.  
 
. 
15º DIA: MONTREAL 
Café da manhã americano. Na hora indicada traslado ao 
aeroporto.             FIN DOS SERVIÇOS 
 
 

 
 
 
 



 
 

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 4161 3638 3374 6106 2098 
 
 

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 4292 3722 3438 6366 2098 
 
Saída 2019 
Julho            2 
 

 
Os preços incluem 
-  Admissão ao turista superior em cidades principais, na estrada e parque nacionais em base a motéis modernos. 
- Admissão Stanley Park  
- 14 Cafés da manhã americanos 
 -1 Mala por pessoa, mala adicional serão permitidas cobradas sempre que tenha lugar no ônibus 
- Passeio em Snowcoach em Glaciares Columbia 
- Inclui Safari fotográfico das baleias 
- Inclui Homblower Niágara - opera de Maio a outubro fora de temporada se substitui com túneis cênicos 
- Em caso de não reunir número suficiente de participantes, o circuito se realizará em modernos mini ônibus 
ou vans.    
- Traslados de chegada e saída  
 
Hotéis selecionados 
Vancouver      Georgian Court Hotel 
Kamloops        The Plaza Hotel 
Hinton              Days Inn Hinton 
Canmore          Canmore Inn & suite 
Calgary             Ramada Downtown Calgary 
Toronto            Chelsea Toronto Hotel 
Ottawa             Capital Hill Hotel & suites 
Hull                   Four Points Sheraton Gatinea-Ottawa 
Montenblant  Marriott Residence Inn 
Quebec City    Le Classique Sainte-foy 
Montreal         Le nouvel Hotel Montreal              
 
Hotel de recolhida 
8,00     Georgian Court hotel 
 

 
 

 
 
 
 

 

 



 

 
ROCHOSAS CANADENSES 2019 

7 dias 6 noites - Café Americano 
 

Vancouver a Calgary 

 
 
Saídas garantidas 2019 
 
Junho          4   18 
Julho           2   16   30 
Agosto      13   27 
Setembro 10   24 
 
 
1º dia Vancouver 
Chegada e traslado ao hotel. Os apartamentos 
estarão disponíveis a partir das 16:00hs. Restante do 
dia livre. 
Hospedagem. 
 
2º dia Vancouver 
Café da manhã americano. Hoje visitaremos 
Vancouver que é a grande porta para o Oceano 
Pacífico e a cidade mais importante do oeste 
canadense. Caracterizam-se pelo contraste entre 
mar, montanhas e sua moderna arquitetura. 
Visitaremos o Parque Stanley, que é o principal 
parque municipal e o maior da América do Norte, 
com seus totens e charmosas vistas. Continuaremos 
pelo West End, Parque Rainha Isabel, Bairro Chinês, 
Bairro histórico do Gastown aonde nasceu 
Vancouver, centro da cidade e terminal marítimo do 
qual partem os cruzeiros ao Alaska. Tarde livre. 
Hospedagem. 
 
3º dia Vancouver/ Whistler/ Kamloops 

Café da manhã Americano. Salda de Vancouver ao 

Norte pela carreteira transcanadense. Com destino a 

Whistler faremos uma parada dentro do hermoso fiorde de 

Howe pela carreteira Sea-to-Sky. A continuação faremos 

uma parada frente a lá impressionante catarata Shanon. 

chegada a Whistler tempo livre para tomar umas fotos desta 

maravilhosa estação  de ski com suas montanhas  Whistler y 

Blackcomb. Continuaremos nossa viagem a Kamloops pela 

carreteira do lago Doffy  até  chegar a Lilloet  um  antigo  

povoado da febre  do  oro  desta província e  faremos uma 

parada para fotos. . Continuaremos até chegar ao hotel em 

Kamloops, uma cidade de vaqueiros onde passaremos a noite. 

Hospedagem 

 
 

4º dia Kamloops/ Jasper/Hinton 

Café da manhã Americano: saída para o parque 

National Jasper. Tomaremos a carreteira 5 Norte. 

Pararemos em um parque provincial para 

fotografar as cataratas de Spahats Falls. 

Continuaremos com destino ao monte Robson o 

mais alto das montanhas Rochosas com uma   altura 

de 3.954 metros. Continuamos  a  Jasper o  parque 

mais   grande  dos 4 parques nacionais com  más de 

10.800km quadrados e  mais de  8.000 trilhas. 

Faremos uma parada no canyón   Maligno com mais 

de 52 metros de profundidade, e um espetáculo. 

Pela tarde continuamos ao pitoresco povoado de 

Jaspert. Tarde livre.Hospedagem 

 
. 



 

5º dia Hinton/ Banff/ Canmore 

Café da manhã Americano. Hoje o dia mais lindo 

desta excursão. Pela manhã passaremos pela 

Catarata de Athabasca que e espetacular.O  río 

Athabasca forma estas cataratas. Faremos uma 

parada no Glaciar Stapfield para fotos. 

Continuaremos ao Glaciar Athabasca. Abordaremos 

um ônibus especial onde faremos um passeio sobre 

este glaciar que contém gelo de mais de 10.000 

anos de idade e mais de 300 metros de espessura. 

Para este passeio se recomenda estar abrigado e com 

bom calçado  para  o gelo. Pela tarde 

continuaremos para o lago Louise um  dos mais 

fotografados do mundo com seu Glaciar Victoria. 

Seguiremos para o povoado de Banff para 

conhecer este pitoresco povoado com 

aproximadamente 10.000 habitantes. 

Continuamos p a  r  a   Canmore um povoado de 

aproximadamente 17.000 habitantes, onde 

passaremos a noite. Hospedagem. 

 
 

6º dia Canmore/ Calgary 

Café da manhã  americano.  Hoje   pode  fazer um 

passeio opcional de helicóptero para voar as 

Rochosas Canadenses. De Canmore saem os 

helicópteros com diferentes opções de voos. 

Depois continuaremos pela rota  transcanadense  

para Calgary. Ao  chegar faremos uma visita da 

cidade considerada a ais vaqueira do Canada. 

Todos os anos se leva a cabo um rodeio famoso 

internacionalmente (Stampede) aqui em Calgary. 

Faremos uma visita a lãs instalações onde se leva a 

cabo esta festa vaqueira. Passaremos logo pela 

colina escocesa muito famosa em Caigary e 

continuação para o bairro chinês e continuação a 

nosso hotel. Na parte da tarde livre para conhecer 

um pouco mais de Calgary. Hospedagem 

 
 
7º dia Calgary  
Café da manhã americano. Na hora indicada 
traslado ao aeroporto 
 
 

Fim de nossos serviços 
 

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  
 

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 2319 2030 1873 3469 1149 
 
 
  

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 2473 2119 1941 3737 1149 
 
Saída 2019 
Julho            2 
 

 
Os preços incluem 
- Hotéis de primeira e ou primeira superior em cidades principais, na estrada e parque nacionais em base a motéis 
modernos. 
- Admissão Stanley Park  
- 6 Cafés da manhã americanos 
 -1 Mala por pessoa, mala adicional serão permitidas cobradas sempre que tenha lugar no ônibus 
- Passeio em Snowcoach em Glaciares Columbia 
- Em caso de não reunir número suficiente de participantes, o circuito se realizará em modernos mini ônibus 
ou vans.    
- Traslados de chegada e saída (SE PAXS SAINDO OUTRO DIA DEVERA PAGAR TRASLADO ADICIONAL) 
 
Hotéis selecionados 
Vancouver      Georgian Court Hotel 
Kamloops       The Plaza Hotel 
Hinton             Days Inn Hinton 
Canmore         Canmore Inn & suite 
Calgary            Ramada Downtown Calgary 
 



 
 

 

 
 
 



 
ROCHOSAS CANADENSES 2019 

7 dias 6 noites – meia pensão  
 

Vancouver a Calgary 

 
 
Saídas garantidas 2019 
 
Junho          4   18 
Julho           2   16   30 
Agosto      13   27 
Setembro 10   24 
 
 
1º dia Vancouver 
Chegada e traslado ao hotel. Os apartamentos 
estarão disponíveis a partir das 16:00hs. Restante do 
dia livre. 
Hospedagem. 
 
2º dia Vancouver 
Café da manhã americano - almoço. Hoje 
visitaremos Vancouver que é a grande porta para o 
Oceano Pacífico e a cidade mais importante do oeste 
canadense. Caracterizam-se pelo contraste entre 
mar, montanhas e sua moderna arquitetura. 
Visitaremos o Parque Stanley, que é o principal 
parque municipal e o maior da América do Norte, 
com seus totens e charmosas vistas. Continuaremos 
pelo West End, Parque Rainha Isabel, Bairro Chinês, 
Bairro histórico do Gastown aonde nasceu 
Vancouver, centro da cidade e terminal marítimo do 
qual partem os cruzeiros ao Alaska. Tarde livre. 
Hospedagem. 
 
3º dia Vancouver/ Whistler/ Kamloops 

Café da manhã Americano - almoço. Salda de 

Vancouver ao Norte pela carreteira transcanadense. Com 

destino a Whistler faremos uma parada dentro do hermoso 

fiorde de Howe pela carreteira Sea-to-Sky. A continuação 

faremos uma parada frente a lá impressionante catarata 

Shanon. chegada a Whistler tempo livre para tomar umas 

fotos desta maravilhosa estação  de ski com suas montanhas  

Whistler y Blackcomb. Continuaremos nossa viagem a 

Kamloops pela carreteira do lago Doffy  até  chegar a Lilloet  

um  antigo  povoado da febre  do  oro  desta província e  

faremos uma parada para fotos. . Continuaremos até chegar 

ao hotel em Kamloops, uma cidade de vaqueiros onde 

passaremos a noite. Hospedagem 

 
 

4º dia Kamloops/ Jasper/Hinton 

Café da manhã Americano - almoço: saída para 

o parque National Jasper. Tomaremos a 

carreteira 5 Norte. Pararemos em um parque 

provincial para fotografar as cataratas de Spahats 

Falls. Continuaremos com destino ao monte 

Robson o mais alto das montanhas Rochosas com 

uma   altura de 3.954 metros. Continuamos  a  Jasper 

o  parque mais   grande  dos 4 parques nacionais 

com  más de 10.800km quadrados e  mais de  8.000 

trilhas. Faremos uma parada no canyón   Maligno com 

mais de 52 metros de profundidade, e um 

espetáculo. Pela tarde continuamos ao pitoresco 

povoado de Jaspert. Tarde livre.Hospedagem 

 
. 
 

5º dia Hinton/ Banff/ Canmore 

Café da manhã Americano - almoço. Hoje o dia 

mais lindo desta excursão. Pela manhã passaremos 



pela Catarata de Athabasca que e espetacular.O  río 

Athabasca forma estas cataratas. Faremos uma 

parada no Glaciar Stapfield para fotos. 

Continuaremos ao Glaciar Athabasca. Abordaremos 

um ônibus especial onde faremos um passeio sobre 

este glaciar que contém gelo de mais de 10.000 

anos de idade e mais de 300 metros de espessura. 

Para este passeio se recomenda estar abrigado e com 

bom calçado  para  o gelo. Pela tarde 

continuaremos para o lago Louise um  dos mais 

fotografados do mundo com seu Glaciar Victoria. 

Seguiremos para o povoado de Banff para 

conhecer este pitoresco povoado com 

aproximadamente 10.000 habitantes. 

Continuamos p a  r  a   Canmore um povoado de 

aproximadamente 17.000 habitantes, onde 

passaremos a noite. Hospedagem. 

 
 

6º dia Canmore/ Calgary 

Café da manhã  americano - almoço.  Hoje   pode  

fazer um passeio opcional de helicóptero para voar 

as Rochosas Canadenses. De Canmore saem os 

helicópteros com diferentes opções de voos. 

Depois continuaremos pela rota  transcanadense  

para Calgary. Ao  chegar faremos uma visita da 

cidade considerada a ais vaqueira do Canada. 

Todos os anos se leva a cabo um rodeio famoso 

internacionalmente (Stampede) aqui em Calgary. 

Faremos uma visita a lãs instalações onde se leva a 

cabo esta festa vaqueira. Passaremos logo pela 

colina escocesa muito famosa em Caigary e 

continuação para o bairro chinês e continuação a 

nosso hotel. Na parte da tarde livre para conhecer 

um pouco mais de Calgary. Hospedagem 

 
 
7º dia Calgary  
Café da manhã americano. Na hora indicada 
traslado ao aeroporto 
 
 

Fim de nossos serviços 
 

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 2530 2239 2084 3678 1419 
 
 

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 2683 2329 2152 3948 1419 
 
Saída 2019 
Julho            2 
 

 
Os preços incluem 
- Hotéis de primeira e ou primeira superior em cidades principais, na estrada e parque nacionais em base a motéis 
modernos. 
- Admissão Stanley Park  
- 6 Cafés da manhã americanos 
- 5 Almoços 
 -1 Mala por pessoa, mala adicional serão permitidas cobradas sempre que tenha lugar no ônibus 
- Passeio em Snowcoach em Glaciares Columbia 
- Em caso de não reunir número suficiente de participantes, o circuito se realizará em modernos mini ônibus 
ou vans.    
- Traslados de chegada e saída (SE PAXS SAINDO OUTRO DIA DEVERA PAGAR TRASLADO ADICIONAL) 
 
Hotéis selecionados 
Vancouver      Georgian Court Hotel 
Kamloops       The Plaza Hotel 
Hinton             Days Inn Hinton 
Canmore         Canmore Inn & suite 
Calgary            Ramada Downtown Calgary 
 



 
 

 

 
 
 
 




