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14 noites incluindo:, parte terrestre 

02 noites em Montreal, 01 noite em Lac Delage, 01 noite em Saguenay, 01 noite em Quebec, 01 noite em Ottawa,  

02 noites em Toronto, 01 noite em Calgary, 02 em Banff, 01 noite em Shuswap Lake, 01 noite em Victoria e  

01 noite em Vancouver, com café da manhã americano 

06 almoços e 01 jantar  01 mala por pessoa Seguro viagem April Vip 60 

Traslados de chegada em Montreal e de partida em Vancouver 

Visitas conforme itinerário, com guia em espanhol 

Ingresso nas seguintes atrações: Visita de uma fazenda de bisões, Atividades múltiplas no Manoir Lac Delage, Excursão / caminhada  

dentro de uma reserva natural, Observação de ursos, excursião em canoa Rabaska, Cruzeiro de observação de baleias, Parque das  

Cataratas Montmorency, Cruzeiro na região das 1000 Ilhas, Cruzeiro Hornblower, Passeio em snowcoach, Caminhada de  

interpretação na floresta, Admissão aos jardins de Butchart Gardens  

Montreal - Lac Delage - Saguenay - Quebec - Ottawa - Toronto - Calgary - Banff - Shuswap Lake -  

Victoria - Vancouver 
 

Saídas: 

Maio: 23 Junho: 06 e 20 

Julho: 04, 11, 18 e 25  Agosto: 01, 08, 15, 22 e 29 

Setembro: 05, 12 e 19 

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. 

É Além do aéreo internacional, é necessário o trecho Toronto / Calgary. 

Guadalajara Guadalajara 

CANADÁ COSTA A COSTA 

MÉXICO DF 

DBL TPL QDP SGL CHD 

4928 4450 4203 7143 2612 

 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$68 

Descritivo do programa, clique aqui 
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01º Dia - MONTREAL 

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

02º Dia - MONTREAL 

Pela manhã, visita de orientação desta dinâmica metrópole; Montreal é 

uma cidade de contrastes onde se combina o passado, presente e futuro. 

Segunda maior cidade de idioma francês no mundo, Montreal oferece 

diversão sem as complicações de uma grande cidade. Visitaremos a região 

an�ga, a montanha Mont-Royal, o distrito financeiro onde se encontra a 

famosa cidade subterrânea. Resto do dia livre para descobrirem a cidade. 

Hospedagem. 

03º Dia - MONTREAL—LAC DELAGE (285 Km) 

Saída em direção de St. Prosper para visitarem uma �pica fazenda de Bi-

sões. Em um veículo aberto, passeiem pela fazenda e descubram o quanto 

este animal era importante para os índios o quanto esteve próximo da 

ex�nção. Seus anfitriões servirão um almoço �pico de bisões na casa da 

fazenda. Con�nuação em direção de Lac Delage para o check-in no hotel. 

Desfrutem das numerosas a�vidades inclusas: canoas, kayaks, pedalinhos, 

piscina ao ar livre, sauna, jacuzzi, bicicletas, volei de praia, trilhas para 

caminhar, etc. Jantar no hotel e hospedagem. 

04º Dia – LAC DELAGE—SAGUENAY (195 Km) 

Hoje, experimentarão um conjunto de a�vidades inesquecíveis na reserva 

natural de Lauren�des. Descubrirão a belezadeste vasto país em compa-

nhia de guias locais experientes. Seu dia iniciará com o seminário de intro-

dução da variedade de animais que vivem na floresta. Bem equipado com 

botas, impermeáveis e com sua câmera fotográfica, iniciarão sua primeira 

excursão pela floresta de Lauren�des. Aproveitem a explicação que ofere-

cerá seu guia durante a sua caminhada em meio a natureza, antes de em-

barcar na canoa Rabaska em 

direção da floresta boreal tal como faziam os índios. As bordas de um lago, 

cur�rão um almoço, �po pic-nic. Ao entardecer, sua próxima aventura 

será a observação de ursos negros, acompanhado por guias profissionais. 

Saída em direção da região de Saguenay. Hospedagem. 

05º Dia - SAGUENAY—QUEBEC CITY (385 Km) 

Saída cedo pela mañha, ao longo do �ord do Saguenay em direção de 

Tadoussac. Embarque para iniciar o interessante cruzeiro matu�no de 

observação de baleias: descubram numerosas espécies de mamíferos 

marinhos, sobre tudo a poderosa baleia Rorqual e a brilhante baleia bran-

ca, Beluga. Almoço no charmoso hotel Tadoussac. Con�nuação em direção 

da cidade do Quebéc. Descubra durante a viagem, a bela região de Charle-

voix: reconhecida pela UNESCO como reserva da biosfera mundial. Parada 

na espetacular catarata Montmorency. Chegada na cidade do Quebec pela 

noite. Hospedagem. 

HOTÉIS PREVISTOS 

CIDADE HOTÉIS 

Montreal Le Centre Sheraton 

Lac Delage Manoir du Lac Delage 

Saguenay Delta Saguenay  

Quebec Classique  

Ottawa Lord Elgin  

Toronto Sheraton Centre Toronto 

Calgary Delta Galgary Dowtown 

Banff Charltons Banff  

Shuswap Lake Quaoout Lodge  

Victoria Victoria Marriott Inner Harbour  

Vancouver Sheraton Vancouver Wall Centre 

Continuação do descritivo, clique aqui 
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06º Dia – QUEBEC CITY—OTTAWA (475 Km) 

Visita de orientação matu�na da cidade for�ficada com destaque para: a 

Place Royale, Planícies de Abraham, a Colina do Parlamento, hotel Château 

Frontenac. Saída em direção da capital do Canadá: O�awa.Na Chegada, 

visita de orientação passando por: 

Canal Rideau , Museu Canadense da Civilização, Galeria Nacional 

do Canadá, Rideau Hall. Traslado ao hotel para o check-in. Hospedagem. 

07º Dia - OTTAWA—TORONTO (400 Km) 

Saída pela região das Mil Ilhas, um complexo bem conhecido na 

América do Norte. Desfrutem de um cruzeiro de uma hora pela 

região que os índios chamavam de o Jardím dos Grandes Espíritos. Chega-

da a Toronto e visita de orientação do centro de Toronto incluindo: Bay 

Street, o distrito financeiro, a Prefeitura, o 

Parlamento de Ontário, a Universidade de Toronto, a rua Yonge, 

o Eaton Center. Check -in no hotel e hospedagem  

08º Dia - Excursão NIAGARA FALLS (260 km) 

Saída pela manhã pela região de Niagara Falls, passando por 

Golden Horseshoe (Ferradura de OUro) e sobre o Canal Welland. Na sua 

chegada, embarcaremos em um mini cruzeiro ao 

pé das cataratas a bordo do pequeno e forte barco Hornblower, logo terão 

um almoço de despedida em um restaurante 

com vista panorâmica das cataratas mais famosas do mundo. 

Pela tarde, retorno vía Niagara Parkway, passando por Niagara 

on the Lake, encantadora cidade colonial. Tempo livre para 

passearem por estas ruas par�culares. Con�nuação em direção 

de Toronto. Hospedagem.  

09º Dia – TORONTO—CALGARY (de avião) 

Saída para o aeroporto para tomarem o vôo até Calgary (o aé- 

reo não está incluído).Na sua chegada, traslado para o hotel e 

hospedagem  

10º 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 longo da 

estrada, no centro da região das fazendas! Um almoço ao es�lo 

campestre será servido. Logo sairemos em direção ao famoso 

Lake Louise. Con�nuação 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  

11º 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 Amé- 

rica 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. 

12º 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. Con�nuação 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 vesper�no em meio 

a floresta do Parque Nacional do Mount Revelstoke. Con�nuação em dire-

ção do Lago Shuswap. Check –in no hotel e hospedagem  

13º Dia - SHUSWAP LAKE—VICTORIA (470 Km) 

Saída em direção de Victoria através da Coaquihalla highway 

passando pelo centro de Bri�sh Columbia. Chegada a Tsawwassen, embar-

que no B.C. ferry para chegarem até Swartz Bay na 

lha de Vancouver, 90 minutos de travessia entre Georgia Straight e Gulf 

Islands. Chegada e admissão nos famosos jardins del 

Butchart Gardens. Con�nuação até Victoria, ao chegarem, visita de orien-

tação da capital de B.C, conhecida como a “Cidade 

dos jardins”, dirigida principalmente à Legislature Buildings, o 

Hotel Empress, o parque Beacon Hill, o bairro chines, etc. 

Check-in no hotel e Hospedagem. 

14º Dia – VICTORIA—VANCOUVER (70 Km) 

Pela manhã, traslado para tomarem o ferry e atravessarem para 

Tsawassen e logo con�nuarem em direção de Vancouver. Almoço de des-

pedida em pleno centro de Vancouver. Pela tarde, 

visita de orientação de Vancouver, uma das cidades mais magní- 

ficas 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.  

15º Dia – VANCOUVER saída 

Check-out do hotel e tempo livre até a saída para aeroporto. 

FIM DOS SERVIÇOS  


