12/05/2020
MÉXICO DF

CANADA
COSTA OESTE

Calgary - Banff - Shuswap Lake - Victoria - Vancouver
Saídas:
Maio: 30
Junho: 13 e 27
Julho: 11, 18 e 25
Agosto: 01, 08, 15, 22 e 29
Setembro: 05, 12, 19 e 26
06 noites incluindo, parte terrestre:
01 noite em Calgary, 02 noites em Banff, 01 noite em Shuswap Lake, 01 noite em Victoria, 01 noite em Vancouver,

com café da manhã americano
01 mala por pessoa
Traslados de chegada em Galgary e partida em Vancouver
Visitas conforme itinerário, com guia em espanhol
Ingresso nas seguintes atrações: Snowcoach, Caminhada de interpretação na floresta e
Jardins de Butchart Grdens em Victoria
Seguro viagem April Vip 60
02 almoços (02º e 06º dia)

DBL

TPL

QDP

SGL

CHD

2545

2278

2156

3711

1330

CHD = 05 a 11 anos.
Quartos triplo e quadruplo = 2 camas
É necessário visto para o Canadá.

Circuito não recomendável para crianças menores de 5 anos, devido a intensidade da viagem.

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.
Descritivo do programa, clique aqui

Guadalajara

Guadalajara

12/05/2020

HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

HOTÉIS

Calgary

Delta Calgary Dowtown

Banff

Charltons Banff

Shuswap Lake

Quaoout Lodge

Victoria

Victoria Marriott Inner Harbour

Vancouver

Sheraton Wall Centre

01º Dia—CALGARY
Recepção no aeroporto e traslado para o hotel por um motorista de idioma local. Check-in e hospedagem.
02º Dia—CALGARY—BANFF (240 Km)
Pela manhã, visita de orientação da metrópole industrial de Alberta, com destaque para :a Praça Olímpica, Parque Stampade
e a Torre de Calgary. Saída para a região das Montanhas Rochosas e o Parque Nacional de Banff. Parada ao londo da estrada
no centro da região das fazendas! Um almoço ao estilo campestre será servido. Logo se prossegue em direção ao famoso
Lake Louise. Continuação em direção do Lake Moraine e os famosos Picos Wenchemntka. Chegada pela tarde, visita de Banff
e arredores: Tunnel Mountain, as cascatas Bow, e o hotel Banff Springs. Check in no hotel e hospedagem.
03º Dia—Excursão Parque Nacional de Jasper (380 Km)
Após o café da manhã em um restaurante próximo, saída em direção do Parque Nacional de Jasper e ao longo de uma das
estradas em meio as montanha mais impressionantes da América do Norte: O Icefields Parkway. Ao final da manhã, excursão ao Glacial de Athabaska (Columbia Icefields) a bordo de um snowcoach enorme. Almoço livre. Retorno para Banff com
paradas e visita ao Lago Peyto e ao Lago Bow, enquanto se observa ao fundo o Glacial Crowfoot que complementa a paisagem. Hospedagem.
04º Dia—BANFF—SHUSWAP LAKE (385 Km)
Após o café da manhã em um restaurante próximo, saída em direção da estrada Transcanadense rumo à província de B.C,
passando através de 4 Parques Nacionais. Continuação para a região de Rogers Pass na Cadeia Montanhosa de Selkirk com
seus impressionantes equipamentos para limpar a neve. Ao longo da viagem, desfrutem de um passeio vespertino em meio
a floresta do Parque Nacional do Mount Revelstoke. Continuação em direção do Lago Shuswap. Check –in no hotel e hospedagem.
05º Dia—SHUSWAP LAKE—VICTORIA (470 Km)
Saída em direção de Victoria através da Coaquihalla highway passando pelo centro de British Columbia. Chegada a Tsawwassen, embarque no B.C. ferry para chegarem até Swartz Bay na lha de Vancouver, 90 minutos de travessia entre Georgia
Straight e Gulf Islands. Admissão nos famosos Jardins del Butchart Gardens. Continuação até Victoria, ao chegarem, visita de
orientação da capital de B.C, conhecida como a “Cidade dos jardins”. Visita dirigida principalmente à Legislature Buildings, o
Hotel Empress, o parque Beacon Hill, o bairro chines, etc. Check-in no hotel e Hospedagem.

06º Dia—VICTORIA—VANCOUVER (70 Km)
Pela manhã, traslado para tomarem o ferry e atravessarem para Tsawassen e logo continuarem em direção de Vancouver.
Almoço de despedida em pleno centro de Vancouver. Pela tarde, visita de orientação de Vancouver, uma das cidades mais
magníficas da Costa do Pacífico. A visita está dirigida principalmente a área do centro da cidade, o Parque Stanley, o Prospect Point, Gastown, etc. Check-in no hotel e hospedagem.
07º Dia—VANCOUVER
Check out do hotel e FIM DOS SERVIÇOS

