
 

 

AAAsss   MMMaaarrraaavvviii lllhhhaaasss   dddaaa   CCCooossstttaaa   LLLeeesssttteee   CCCaaannnaaadddeeennnssseee   

22 agosto ou 01 setembro - 11 dias 

 

SÍNTESE DO ROTEIRO: 

2 noites em Toronto, a capital da província de Ontário. 

2 noites em Ottawa, a belíssima capital do Canadá. 

2 noites em Quebec, única cidade amuralhada da América do Norte. 

2 noites em Montreal, com suas típicas áreas de comércio subterrâneas. 

 

DETALHES QUE FAZEM A DIFERENÇA: 

Acompanhamento de guia brasileiro desde o 1º dia no embarque até o 10º dia em Montreal. 

Voos internacionais incluídos. 

Hospedagem em hotéis de primeira categoria ou primeira superior conforme descrito no programa. 

Serviço de maleteiros na chegada e saída nos hotéis (1 mala por pessoa). 

09 cafés da manhã tipo buffet + 1 refeição ao longo do roteiro. 

Assistência de guia local especialista em idioma português ou espanhol durante as visitas e passeios 

previstos. 

 

ATRAÇÕES: 

Conheceremos Toronto, a maior e mais importante cidade do Canadá, e ainda Niagara Falls, com 

passeio de barco pelas cataratas. Maravilhoso cruzeiro pelo Rio São Lourenço, na região das "Mil 

Ilhas". Vivenciaremos os principais atrativos da belíssima Ottawa. Visitaremos Quebec a única 

cidade amuralhada da América do Norte. Rota do Rio São Lourenço com visita à Cap de La 

Madeleine. Tour pela fascinante Montreal. 

 

INGRESSOS INCLUSOS: 

Niagara Falls: Barco Hornblower. 

Mil Ilhas: Cruzeiro de curta duração. 

Montreal: Catedral Notre Dame. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

A ordem das visitas programadas poderá sofrer alterações, a fim de propiciar um melhor 

aproveitamento da viagem. Acomodação em apartamentos triplos ou quádruplos – os apartamentos 

na maioria dos hotéis no Canadá, normalmente têm duas camas de casal ou uma king size. No caso 

de acomodações em triplo e quádruplo, observe que a padronização dos apartamentos continuará 

sendo a mesma. 

 

1º Dia – QUI – BRASIL / TORONTO 

Assistência da nossa equipe no aeroporto internacional de São Paulo para embarque em voo da Air 

Canadá com destino a Toronto. 



 

 

 

2º Dia – SEX – TORONTO 

Chegada pela manhã, bem cedo à capital da província de Ontário. Recepção e traslado para 

hospedagem no Hotel Westin Harbour Castle ou similar. Toronto é a maior, mais moderna e rica 

cidade canadense. Com vida cultural intensa, culinária diversificada e arquitetura arrojada, atrai 

gente do mundo inteiro. Durante o nosso tour à tarde, passaremos por Chinatown, New City Hall, 

Ontário Place e o imponente edifício da sede do Parlamento. Veremos o cartão postal da cidade a 

CN Tower, com 553 metros de altura e que abriga um mirante e um restaurante giratório de onde se 

tem uma vista lindíssima. A Casa Loma, antiga residência de um rico industrial, hoje é um belo 

museu construído como um castelo neo-romântico, um misto de história e fantasia. Ao final do tour, 

retorno ao hotel. CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

 

3º Dia – SÁB – TORONTO / NIAGARA FALLS / TORONTO 

Pela manhã, seguiremos ruma a Niagara Falls, com suas quedas-d'água espetaculares, na fronteira 

do Canadá com os EUA. Percorreremos a Wine Route, estrada panorâmica, até a histórica Niagara-

On-The-Lake, cidade em estilo vitoriano e produtora do premiado vinho de sobremesa, Icewine. 

Prosseguindo a viagem, chegaremos a Niagara Falls, onde conheceremos o Relógio Floral, 

passaremos pela Escola de Horticultura e chegaremos a Table Rock, onde é possível ver de perto as 

impressionantes quedas-d'água. Em seguida, embarcaremos no "Hornblower", para um emocionante 

passeio que nos levará ao centro da ferradura onde se forma uma das quedas d’água. Sugerimos um 

almoço no restaurante giratório, no alto da Skylon Tower, para desfrutar a maravilhosa vista das 

cataratas e cidades de Niagara Falls canadense e americana. Logo após, regresso a Toronto. Para à 

noite, a dica é fazer uma visita à agradável área portuária de Harbour Front Centre. CAFÉ DA 

MANHÃ INCLUÍDO. 

 

4º Dia – DOM – TORONTO / KINGSTON / MIL ILHAS / OTTAWA 

Pela manhã, saída com destino a Ottawa. No trajeto, passaremos por Kingston, onde faremos um 

breve tour de orientação por importantes marcos históricos do Canadá: o antigo prédio do 

Parlamento e da Estação Ferroviária da Canadian Pacific, com a primeira locomotiva trazida pelos 

ingleses. Prosseguindo pela Thousand Islands Parkway, linda rodovia que margeia o Rio São 

Lourenço, chegaremos a Gananoque onde embarcaremos num maravilhoso cruzeiro na região 

conhecida como "Mil Ilhas". Na sequência, continuaremos nossa viagem até Ottawa, a mais 

britânica das cidades do leste canadense. Chegada e hospedagem no Hotel Westin Ottawa ou 

similar. No final da tarde, sugerimos um passeio pela Peatonal Sparks e pelo agitado mercado das 

flores. Aproveite para provar algumas das ótimas opções gastronômicas da cidade. CAFÉ DA 

MANHÃ E ALMOÇO INCLUÍDOS. 

5º Dia – SEG – OTTAWA / GATINEAU / OTTAWA 

Pela manhã, visita a belíssima capital do Canadá, com sua clássica arquitetura de influência 

britânica. Durante o nosso tour, veremos o seu majestoso Parlamento, as magníficas edificações da 

Suprema Corte e da Biblioteca Nacional, as residências do primeiro ministro, do governador-geral e 

o Canal Rideau - construído para a defesa da cidade. Também veremos o Distrito das Embaixadas, 

os lindos bairros residenciais e o Old Market, com a maravilhosa vista da ponte sobre o Rio Ottawa. 

Prosseguindo, conheceremos Gatineau, a "porção francesa" de Ottawa já na província de Quebec 

onde visitaremos o Museu da História Canadense. Retorno a Ottawa e restante do dia livre. No final 

da tarde, sugerimos algumas das atrações em cartaz no emblemático National Arts Center, 

localizado em uma agradável área junto ao Rio Ottawa e o Rideau Canal. CAFÉ DA MANHÃ 



 

 

INCLUÍDO. 

6º Dia – TER – OTTAWA / CAP. DE LA MADELEINE / QUEBEC 

Hoje, sairemos rumo a Quebec, única cidade amuralhada do Canadá. No trajeto, percorreremos a 

mais antiga estrada do país, a "Chamin Du Roi", construída durante a colonização francesa, e 

conheceremos Cap de La Madeleine, um dos mais visitados santuários do continente, marco da 

religião católica. Continuando nossa viagem, margeando o Rio São Lourenço, passaremos por 

povoados que representam uma parte da França e que tem como idioma oficial o francês. Chegada a 

Quebec, a mais antiga e europeia cidade do Canadá e a única fortificada da América do Norte. 

Hospedagem no Hotel Hilton Quebec ou similar. CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

7º Dia – QUA – QUEBEC 

Pela manhã, city tour por Quebec, onde veremos o majestoso Château Frontenac, hotel castelo que 

simboliza o Canadá francês com suas torres e tetos em estilo medieval; a Citadelle, fortaleza militar 

construída pelos ingleses no início do século passado e as planícies de Abraham, cenário da batalha 

entre franceses e ingleses durante o processo de colonização do país. Em seguida, caminharemos 

pelo pitoresco Vieux Quebec, passando pela Place D'Armes, no coração da cidade. Na tarde livre, 

aproveite para passear pelo centro antigo, conhecer o trabalho dos pintores na Rue de Trésor e o 

animado comércio da Rue Petit Champlain, ou relaxar em um típico café francês. CAFÉ DA 

MANHÃ INCLUÍDO. 

8º dia – QUI – QUEBEC/ MONTREAL 

Hoje, sairemos rumo a Montreal, a segunda maior cidade do Canadá. No trajeto, percorreremos a 

bela região emoldurada pela grande cadeia de montanhas Laurentides, onde a natureza apresenta um 

verdadeiro espetáculo. Chegada à fascinante Montreal. Hospedagem no Hotel Fairmont Queen 

Elizabeth ou similar. CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

9º Dia – SEX – MONTREAL 

Pela manhã, visita à vibrante e descontraída Montreal. Durante nosso city tour visitaremos o interior 

da Basílica de Notre Dame; veremos o Hotel de Ville - prefeitura, criada no estilo French Empire; 

as edificações típicas da Vieux Montreal; o Oratório de São José, ponto de peregrinação de fiéis; e o 

mirante do Monte Real, de onde teremos uma vista panorâmica da cidade. Uma boa dica para a 

tarde livre é percorrer o sofisticado comércio da Rue St. Catherine ou as típicas áreas com comércio 

subterrâneo, ocupando uma área de mais de 30 km de galerias, com mais de 1600 lojas, 

restaurantes, cinemas e casas de show. À noite, sugerimos um tour by night para apreciar a 

movimentação na famosa Place Jacques Cartier, seguindo para a Ilha de Santa Helena para 

observarmos o belo visual e finalizando no cassino de Montreal. CAFÉ DA MANHÃ INCLUÍDO. 

 

10º Dia – SÁB – MONTREAL 

O embarque terá assistência local, visto que o guia brasileiro acompanhante seguirá viagem com o 

restante do grupo para Calgary. Café da manhã no hotel e hospedagem até 12h00. No final da tarde, 

traslado ao aeroporto para embarque, via Toronto, com destino ao Brasil. CAFÉ DA MANHÃ 

INCLUÍDO. 

 

11º Dia - DOM – BRASIL 

Chegada ao Aeroporto Internacional de São Paulo. Até uma próxima viagem! 

 



 

 

 

CC  OO  NN  DD  II  ÇÇ  ÕÕ  EE  SS          GG  EE  RR  AA  II  SS 

Serviço Valor 

Terrestre por pessoa em apt. duplo À partir de US$ 3.430,00 

Suplemento para apt. individual US$ 1.280,00 

 **Preços aéreos a consultar                            
 
 
 

SERVIÇOS INCLUÍDOS: 

-Hospedagem nos hotéis previstos ou similares de categoria 

primeira, primeira superior ou luxo, salvo exceções em 

categoria turística, ocupando apartamentos duplos standard 

com banheiro privativo, com taxas incluídas. 

-Café da manhã tipo buffet diariamente, exceto quando 

indicado o contrário nos itinerários, assim como nas noites 

extras no Canadá. 

-Refeições especificadas em cada programa, sendo 

normalmente do tipo “Table D’Hote” - menu fixo. 

-Visitas em ônibus privativos com guias locais falando 

português ou espanhol ou eventualmente em inglês. 

-Traslados dos aeroportos aos hotéis (e vv.) em ônibus 

privativo, mini-ônibus ou van, com assistência de guias locais 

falando português ou espanhol, ou eventualmente falando 

inglês. 

-Gorjetas aos guias locais e carregadores nos hotéis (uma mala 

por pessoa). 

-Cartão de Seguro e Assistência Internacional - April Plano 

Internacional Mundial. 

-Guia profissional acompanhante, falando português durante 

toda a viagem (mínimo de 15 passageiros). 

 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS: 

-Taxas de embarque nos aeroportos .( Ver custo na 

tabela de preços ). 

-Refeições não mencionadas como incluídas. 

-Bebidas e outras despesas de caráter pessoal. 

-Passeios opcionais. 

-Gorjetas para carregadores de malas que excedam 

a um volume por pessoa. 

-Gastos com passaportes e vistos. 

-Traslados de chegada e/ou saída em data ou 

horário diferente do grupo. 

-A tradicional gorjeta (não obrigatória) ao guia 

permanente no final da viagem. 
 
 

 
 

 


