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06 noites incluindo, parte terrestre: 

01 noite em Montreal, 02 noites em Quebec, 01 noite em Mont Tremblant, 01 noite em Ottawa, 01 em Toronto,  

com café da manhã americano 

01 almoço (04º dia) 01 mala por pessoa 

Traslados de chegada em Montreal e partida em Toronto 

Visitas conforme itinerário, com guia em espanhol 

Ingresso nas seguintes atrações: Visita de um Sugar Shack e Cruzeiro na região das 1000 Ilhas  

Seguro April Vip 60 

Montreal - Quebec - Mont Tremblant - Ottawa - Toronto 

 

Saídas: 

Junho: 25 

Julho: 02, 09, 16, 23 e 30  Agosto: 06, 13, 20 e 27 

Setembro: 03, 10, 17 e 24  Outubro: 01 e 08 

Descritivo do programa, clique aqui 

CHD = 05 a 11 anos. 

É necessário visto para o Canadá. 

Quartos triplo e quadruplo = 2 camas 

Guadalajara Guadalajara 

CANADA 

COSTA LESTE 

MÉXICO DF 

DBL TPL QDP SGL CHD 

2025 1824 1688 3137 1164 

Preços por pessoa em dólar canadense, sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva.  

Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão. Amex sob consulta. 
Taxa IRRF, sob consulta 

Seguro válido para passageiros com até 74 anos. Acréscimo para maiores U$28. 
Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 
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01º Dia - MONTREAL 

Chegada no aeroporto, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem. 

02º Dia - MONTREAL—QUEBEC CITY (260 Km) 

Pela manhã, visita de orientação desta dinâmica metrópole; Montreal é uma cidade de contrastes onde se combina o passa-

do, presente e futuro. Segunda maior cidade de idioma francês no mundo, Montreal oferece diversão sem as complicações 

de uma grande cidade. Visitaremos a região antiga, a montanha Mont-Royal, o distrito financeiro onde se encontra a famosa 

cidade subterrânea. Tempo livre e saída pela tarde em direção de Quebec. Chegada no final da tarde. Visita de orientação 

desta cidade fortificada incluindo: Place Royale, Planície de Abraham, a Colina do Parlamento e o hotel Château Frontenac. 

Traslado para o hotel,check-in e hospedagem. 

03º Dia - QUEBEC CITY 

Dia livre para compras e para desfrutarem do carisma desta bela cidade. Hospedagem. 

04º Dia– QUEBEC CITY—MONT TREMBLANT (380 Km) 

Saída pela manhã em direção de Mont-Tremblant. Faremos uma parada em um típico Sugar Shack ,o qual poderão desfrutar 

das tradições folclóricas quebequenses em um ambiente autêntico. Após conhecerem a 'arte' da produção do xarope de ma-

ple, será servido um delicioso almoço da maneira mais original. Chegada pela tarde a Mont-Tremblant, check-in no hotel e 

tempo livre para explorarem o famoso vilarejo. É possível que desejem explorar a montanha mais alta da região e observa-

rem o imenso bosque com pinheiros e árvores de Maple ou ainda curtirem as piscinas ao are livre e área de lazer do hotel. 

05º Dia - MONT TREMBLANT—OTTAWA (163 Km) 

Pela manhã saída em direção de Ottawa, a capital do Canadá! Ao chegarem na cidade, tour de orientação no qual visitarão 

principalmente: o Rideau Hall, o Canal Rideau, a Corte Suprema do Canadá .Almoço e tempo livre para descobrirem a cidade 

ou visitarem o Museu de História explorando o rico patrimônio cultural deste país, (entrada não inclusa. Traslado ao hotel, 

para check-in e hospedagem . 

06º Dia– OTTAWA—TORONTO (430 Km) 

Pela manhã, saída em direção da encantadora região das Mil Ilhas. Parada para realizarem um cruzeiro de uma hora, através 

da região que os indígenas chamavam de "Jardim dos grandes espíritos". Neste lugar há mais de 1860 ilhas, as quais são o 

restante de uma cadeia de montanhas que existiam na região antes da última glaciação. Almoço livre. Continuação em dire-

ção da maior cidade e capital econômica do Canadá, Toronto. Tour de orientação, onde visitaremos principalmente : Bay 

street, o setor financeiro, a prefeitura, o Parlamento de Ontario, a Universidade de Toronto,a Yong street e o Centro Eaton. 

Chegada no hotel no final do dia, check-in e hospedagem. 

07º Dia - TORONTO 

Check-out do hotel e tempo livre antes da saída para o aeroporto. FIM DOS SERVIÇOS  

HOTÉIS PREVISTOS 

CIDADE HOTÉIS 

Montreal Le Centre Sheraton  

Quebec Delta Québec  

Mont Tremblant Fairmont Mont-Tremblant 

Ottawa Lord Elgin  

Toronto Sheraton Centre Toronto 


