
 

CANADA PANORAMICO  2019 

8 dias 7 noites - Café da manhã americano

 

                              

                                                                                                                
                                             

Saídas garantidas 2019 

Saídas em português 

 

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 = NOVA IORQUE / NIAGARA FALLS  

Saída pela manhã a Canadá, passando pelos estados de 
Pensilvânia e Nova Iorque, cruzando os montes 
Apalaches, atravessamos a fronteira para o lado 
Canadense nas últimas horas da tarde. Hospedagem 

2º DIA = NIAGARA FALLS / TORONTO  

Café da manhã americano. A primeira atividade deste dia 

é o passeio no barco Homblower (maio a outubro) ou aos 

túneis cênicos (outubro a maio) que nos leva até as 

quedas das cataratas. Logo visitaremos: "Table Rock", a 

 

 

área do relógio floral, o carro aéreo espanhol. 

Percorreremos a zona residencial e vinícola de Niágara, 

até chegar a "Niágara on the Lake", um belo povoado que 

foi a primeira capital do Canadá. Chegada a Toronto pela 

rota que acompanha o Lago Ontário. Visita da cidade. 

Hospedagem.  

 

3º DIA = TORONTO / MIL ISLAS / OTTAWA  

Café da manhã americano. Durante nossa viagem a 

capital do Canadá, tomaremos o cruzeiro pelo 

arquipélago das "Mil Ilhas", onde nasce o Rio Saint 

Lawrence. Continuaremos a viagem até Ottawa. Chegada 

ao Hotel.   

Hospedagem 

4º DIA = OTTAWA  /QUEBEC  
Café da manhã americano. A cidade será percorrida pela 
manhã: o Parlamento, as mansões do Governador e o 
Primeiro Ministro, o Bairro das Embaixadas, a troca da 
guarda realizada pela Polícia Real Montada do Canadá 
(julho e agosto).  Logo saída com destino Quebec, 
chegada na parte da tarde.  
Hospedagem. 
 
5º DIA = QUEBEC/ MONTREAL  
Café da manhã americano. Pela manhã visitaremos a 
histórica cidade de Quebec, a mais velha desta nação. 
Visita panorâmica: a Universidade de Laval, monumentos 
históricos, a Citadel e outros pontos interessantes. Logo 
após o almoço (não incluído) partiremos até a cidade de 
Montreal. Chegada e Hospedagem.  

6º DIA = MONTREAL  
Café da manhã americano. Pela manhã 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 São Jose. Tarde livre. Hospedagem.  

 

7º DIA = MONTREAL / BOSTON  
Café da manhã americano. Hoje iniciamos nosso regresso 
para os Estados Unidos. Nosso destino, Boston, onde 
nasceu a aristocracia americana e cuja indústria mais 
importante é a "Educação". Chegada e tarde livre. 
Hospedagem.  

 

 

8º DIA = BOSTON / NOVA IORQUE  
Café da manhã americano. Pela manhã visita à cidade: 
Universidade de Harvard, Plaza Copley que se encontra 
em frente a igreja da Trindade; o Bairro de Back Bay; 
Faneuil Hall (centro comercial); o Mercado Quincy e 
outros pontos interessantes. Regressamos a Nova Iorque 
pelo estado de Connecticut, chega nas últimas horas 
da tarde. Chegada e  

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 1834 1619 1493 2811 1012 
 
 
Os preços incluem: 

 

*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 

 Tour realizado em Espanhol e/ou Português. 

 Barco em mil ilhas de maio 1 a outubro 31, fora da temporada visitarão Museu da civilização.  

 7 cafés da manhã americano 

 Circuito em base a hotéis de primeira e primeira superior. 

 Tour cruzeiro Homblower Niágara – opera de maio a outubro, fora de temporada será substituído pelos 
tuneis cênicos. 

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

 No caso de não reunir o número suficiente de participantes, o tour será realizado em modernos micro-
ônibus ou vans.  

 É de responsabilidade de o passageiro possuir os vistos de entrada nos Estados Unidos e Canadá.  

 

 

Hotéis Seleccionados:  

 

Niagara Falls –  Doubletree Fallsview resort & Spa  Courtyard by Marriott Niagara Falls  

Toronto -           Sheraton Centre Toronto  

Hull –                 Four Points Sheraton Gatinea-Ottawa 

Québec City -   Loews Le concorde 

Montreal -        Marriott Chateau Champlain / Novotel Montreal/ Holiday Inn Select Montreal 

Worburn  -           Courtyard by Marriott Worburn Burlington 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotéis de recolhida 

 

07.10     Skyline Hotel 

07,25     RIU Plaza NYC Times square 

07.40     Sheraton New York Times Square 

07,55     Roosevelt Hotel 

 

08,10     Pennsylvania 


