20/06/2022
MÉXICO DF

Início em Montreal : 26 de Dezembro’2022

07 noites incluindo, parte terrestre:
04 (03+01) noites em Montreal no Hotel Le Nouvel Montreal e 03 noites em Quebec no Hotel Delta Quebec,
com café da manhã americano
02 almoços
01 mala por pessoa
Traslados de chegada e partida em Montreal
Trenó com cachorros, Village Valcartier
Visitas conforme itinerário, com guia em espanhol
Seguro Coris Vip 60

DBL

TPL

QDP

SGL

CHD

1829

1694

1592

2627

1114

CHD = Menor de 16 anos, compartindo quarto com 02 adultos.
É necessário visto para o Canadá.
Quartos triplo e quadruplo = 2 camas

 Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva.
 Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão.
Financiamento em até 09 parcelas, sob consulta.
 Taxa IRRF sob consulta.
 Seguro incluído para passageiros com menos de 60 anos. Consultar acréscimo para maiores.

Descritivo do programa, clique aqui
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26 Dec - Montreal
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem
27 Dez - Montreal
Pela manha realizaremos a visita da cidade de Montreal, cidade romanticamente tradicional e inovadora, cativa os visitantes
com seus diferentes estilos de arquitetura, seu encanto do velho continente, a energia da América do Norte e seu multiculturalismo. Visitaremos a Velha Montreal, a Plaza de Armas, a Plaza Cartier, o edifício da Prefeitura, área do estádio dos jogos
olímpicos de 1976, distrito comercial e financeiro, a milha quadrada de ouro, onde viveram as famílias mais ricas do pais do
século XIX, o parque do Monte Real e oratório São Jose. Tarde livre para compras por conta do passageiro. Aproveite as melhores ofertas do ano, conhecida como "Boxing Week", esta semana as lojas oferecem os melhores descontos em roupa e
eletrônicos.
28 Dez - Montreal - Mont Tremblant - Montreal
Saída cedo pela manhã a caminho da região dos Montes Laurentinos, onde encentram-se a maioria dos centros de esqui do
leste de Canada. Através de espetaculares paisagens nevados chegamos até Mont Tremblant, considerado o mas importante
centro de esqui do leste da América do Norte. Atividades para realizar: esqui (programas para esquiadores debutantes disponível), patinagem sobre gelo, moto neves. Estas atividades tem custo adicional (NÂO incluídas no pacote, o passageiro contratará diretamente no local). Regresso a Montreal no final do dia.
29 Dez - Montreal - Quebec
Neste dia saímos com destino a cidade de Quebec. Faremos uma visita na chegada: os campos de batalha, o cabo diamante,
a pitoresca rua Gran-Allé, o Parlamento da província de Quebec, a cidade amuralhada, a porta São Luiz, a cidadela, a praça
de armas e área do Chateau Frontenac, a área dos governadores, o ajuntamento, o porto velho e a praça Real. Almoço em
uma típica cabana de açúcar. Á tarde sugerimos uma visita ao mercado natalino "Marché de Noel", onde poderá disfrutar e
degustar comidas, vinhos e doces caseiros. Feira muito especial que tem oferta de brinquedos e bonecos confeccionados
pelos artesãos da região. Hopedagem
30 Dez - Quebec
Os amantes do esqui poderão disfrutar das condiciones que lês oferece a montanha de Mont Ste-Anne ou descubra o centro
histórico, patrimônio cultural da humanidade, com suas estreitas ruas, suas boutiques e museus, ou compras no centro comercial mais grande de Quebec. Disfrute de esta sedutora cidade que nesta época brilha com abundantes decorações que
adornam as fachadas de sua antiga arquitetura. Hospedagem
31 Dez - Quebec - Valcartier - Quebec
Village Valcartier (incluído), venha a descobrir as atividades de inverno desta charmosa cidade com o tobogã & rafting de
neve. A noite as festividades de Ano Novo são ao exterior e a passos de seu hotel. Espetáculos de bandas canadenses ao vivo, festival de esculturas de gelo e a meia noite fogos artificiais ao ritmo dos gritos de um 'Bonne Année'.
01 Jan - Quebec - Montreal
Pela manha atividade de trenó puxado pelos cachorros (incluído). Quebec é o lugar ideal para viver este tipo de experiencia,
modo de transporte tradicional do local. Continuamos caminho a Montreal. Comida de despedida. Hospedagem
02 Jan - Montreal
Na hora indicada traslado ao aeroporto e fim dos serviços.

