Saída: 02 de agosto de 2019
Duração: 15 noites
Canadá: Toronto, Niágara, Ottawa,
Quebec, Montreal, Calgary, Banff, Jasper,
Kamloops, Vancouver.

Após nosso passeio, seguiremos rumo a
mundialmente famosa Niágara Falls, onde faremos
um passeio com o barco Hornblower que nos levará
ao coração das Cataratas. O final da tarde será livre
para explorar um pouco mais desta cidade. Esta
noite sugerimos que visitem mais uma vez as
Cataratas para vê-las iluminadas. Pernoite em
Niágara.

02/08 – RIO DE JANEIRO OU SÃO PAULO
Apresentação no Aeroporto para embarque com
destino a Toronto.
01º DIA | (03/08) - TORONTO
Chegada, recepção e traslado
Hospedagem.

ao

hotel.

02º DIA | (04/08) – TORONTO - NIÁGARA
Após café da manhã no hotel, iniciaremos nosso
passeio com uma visita à cidade de Toronto, capital
econômica do país, passando pelos seguintes
lugares: antigo e novo City Hall (prefeitura),
Parlamento, Bairro Chinês, Universidade de
Toronto, Torre CN (subida opcional) e Ontario Place.

03º DIA | (05/08) – NIÁGARA – MIL ILHAS OTTAWA
Esta manhã bem cedo, após o café, seguiremos
rumo a Ottawa. No caminho faremos uma parada
na região das Mil Ilhas do Rio São Lourenço, onde
faremos um cruzeiro cênico de aproximadamente
1h avistando belas paisagens, construções
pitorescas e conhecendo um pouco da história
local. Ao final do Cruzeiro, a viagem continua rumo
à cidade de Ottawa, a capital do Canadá. Poderão
ver o Parlamento do Canadá, as residências do
Primeiro Ministro e do Governador Geral, além de
outros edifícios do Governo. Ao final do passeio,
pode-se visitar o Mercado Byward. Tempo livre à
noite. Pernoite em Ottawa.

04º DIA | (06/08) – OTTAWA - QUEBEC
Após nosso café da manhã seguiremos rumo a
histórica cidade de Quebec, a mais antiga do
Canadá e declarada pela UNESCO como Patrimônio
Cultural da Humanidade. Ao chegarmos, faremos
um passeio pelos principais pontos de interesse
como a Praça das Armas, Praça Real, Bairro Petit
Champlain, Parlamento de Québec, Terraço
Dufferin, Château Frontenac, Ruas Saint-Jean e
Grande-Allée e Vieux-Port. Ao final do dia teremos
tempo livre para caminharmos pelo Centro
Histórico, ainda hoje cercado por muralhas, e para
desfrutar dos muitos cafés e restaurantes locais.
Pernoite em Quebec.

05º DIA | (07/08) - QUEBEC
Após café da manhã teremos o dia inteiramente
livre para atividades pessoais. Aproveite para
desfrutar desta bela cidade, conhecer todos os
pequenos cantos da parte histórica, desfrutar de
seus ótimos cafés, apreciar os artistas locais ou
simplesmente relaxar com a bela paisagem. Aos que
desejarem também ofereceremos passeios
opcionais de meio período ou de dia todo. Nossa 1ª
sugestão: visita à Costa de Beaupré, à Basílica de
Santa Ana, ao desfiladeiro de Santa Ana e às
Cataratas Montmorency. Das 9h00 às 13h00. Nossa
2ª sugestão: excursão de 01 dia para observar as
baleias, das 8h00 às 18h00. Duração do cruzeiro 03
horas. Hospedagem em Quebec.
06º DIA | (08/08) - QUEBEC – MONTREAL
Após nosso café da manhã sairemos rumo a
Montreal, segunda maior cidade de língua francesa
do mundo, atrás apenas de Paris. Ao chegarmos

faremos um city tour passando pela Velha
Montreal, Basílica de Notre-Dame (entrada nãoinclusa), cidade subterrânea, Boulevard SaintLaurent, Rue Saint-Denis e ao Mount Royal,
montanha que deu nome à cidade. Final de tarde
livre para desfrutar do clima cosmopolita e jovial da
cidade. Pernoite em Montreal.

07º DIA | (09/08) - MONTREAL
Café da manhã no hotel e restante do dia livre em
Montreal. Dentre as diversas opções de lazer na
cidade, podemos sugerir uma visita ao Autódromo
de Formula 1, um gostoso passeio de bicicleta às
margens do Rio, ou aproveitar para fazer algumas
compras do agitado centro da cidade. Aos que
preferirem, oferecemos tour opcional a belíssima
vila de Mont-Tremblant. No verão, essa área de
esqui se transforma em um centro esportivo onde a
natureza canadense assume toda a sua
exuberância. Vamos até o topo da montanha, onde
almoçaremos com uma bela vista. Pernoite em
Montreal.
08º DIA | (10/08) – MONTREAL – CALGARY
(AVIÃO)
Café da manhã no hotel ou um box lunch,
dependendo do horário do vôo. Traslado ao
aeroporto para embarque com destino à Calgary.
Chegada e traslado ao hotel. Tempo livre para
explorar a cidade. Pernoite em Calgary.

declarado como Patrimônio da Humanidade.
Pernoite em Jasper.
12º DIA | (14/08) – JASPER – MONT ROBSON KAMLOOPS
Continuação do roteiro, entrando nos territórios da
Colúmbia Britânica, passando aos pés do Mount
Robson, a mais proeminente e mais alta das
Montanhas Rochosas da América do Norte.
Seguimos a viagem até chegar em Kamloops.
Pernoite em Kamloops.
09º DIA | (11/08) – CALGARY - BANFF
Após uma breve visita de orientação à cidade de
Calgary, saída em direção ao Parque Nacional de
Banff. Durante o caminho, visita ao famoso hotel
Banff Springs da Rede Fairmont, às Cascatas de Bow
River e à Tunnel Mountain. Chegada em Banff, que
se situa num magnífico Enclave, contornado pelas
Montanhas Rochosas. Tempo livre. Sugerimos:
subida de teleférico-gôndola na Sulphur Mountain
(não incluso), de onde se tem uma vista panorâmica
fantástica da região. Pernoite em Banff.
10º DIA | (12/08) - BANFF
Saída em direção ao Bow Valley até chegar ao
Johnston Canyon, onde se poderá fazer uma
pequena caminhada antes de chegar ao
mundialmente famoso Lago Louise. Este lago é
considerado um dos lugares mais espetaculares do
mundo com suas águas azul-turquesa e sua
magnífica vista da Geleira Victoria ao fundo. O
passeio continuará até o lago Morraine e o Vale dos
Dez Picos com acesso ao Parque Nacional Yoho e ao
Lago Esmeralda. Regresso e pernoite em Banff.
11º DIA | (13/08) – BANFF – ICEFIELDS - JASPER
Viagem com destino a Jasper, através da Icefields
Parkway, Rodovia com paisagens e lagos
maravilhosos. Durante o percurso, veremos
impressionantes geleiras e os belíssimos lagos Bow
e Peyto. Em seguida, entraremos no Parque
Nacional de Jasper - uma das maiores acumulações
de gelo e neve ao sul do Polo Ártico, formando 8
geleiras. Uma das mais impressionantes é a Geleira
Athabasca, onde se fará um passeio de Snowcoach
(incluído). Visita ao lago-geleira Maligne Lake,

13° DIA | (15/08) – KAMLOOPS - VANCOUVER
Saída com destino à cidade de Vancouver por uma
área de cultivo e ranchos apesar da pouca
pluviosidade. Entrada na região de Cariboo, famosa
pelas primeiras colônias que surgiram devido à
corrida do ouro. Segue-se em direção ao Rio Fraser
até Hope, percorrendo vastos vales até a cidade
cosmopolita de Vancouver. Vista panorâmica da
cidade mais importante do Oeste Canadense que se
caracteriza pelo contraste entre o mar, as
montanhas e sua moderna arquitetura. Passaremos
pelo Stanley Park, Chinatown, o bairro histórico de
Gastown e o centro financeiro-comercial. Pernoite
em Vancouver.
14º DIA | (16/08) - VANCOUVER
Dia livre para percorrer a cidade. Pernoite em
Vancouver. Opção: Visita à cidade de Victoria.
Saída em direção ao Terminal de Tsawwassen, para
pegar o ferry da Companhia BC Ferries e cruzar o
Estreito de Georgia até chegar à ilha de Vancouver.
Desembarque e saída para visitar o famoso Butchart
Gardens, considerado o mais belo jardim do país.

Em seguida, continuação do passeio até à cidade de
Victoria. Visita panorâmica da cidade e aos
seguintes lugares: Inner Harbour, Market Square,
Bastion Square, Parliament Building, Royal British
Columbia Museum e o famoso e tradicional Hotel
Empress. Retorno de ferry a Vancouver.

• Preços por pessoa, de acordo com o tipo de
acomodação escolhida, com saídas do Rio de
Janeiro ou São Paulo, e deverão ser convertidos
em Reais ao câmbio turismo do dia do
fechamento do pacote.
• Ofertas com disponibilidade limitada, sujeitas à
confirmação de reserva.
• Preços, datas e condições de pagamento sujeito
a reajustes sem prévio aviso. Não se aplicam para
o período de feiras, eventos, feriados e datas
especiais.
• Check-in nos hotéis após 15h00 e check-out até
12h00.
• Eventuais taxas municipais e de Turismo
deverão ser pagas localmente pelos passageiros
nos hotéis.
• O Imposto de renda retido na fonte é calculado
sobre o valor total da venda e deverá ser pago na
entrada junto com as taxas.

15° DIA | (17/08) – VANCOUVER / RIO DE JANEIRO
OU SÃO PAULO
Café da manhã no hotel. Em horário previsto,
traslado para o aeroporto de Vancouver com
destino ao Brasil.
O PROGRAMA INCLUI:
 Passagem aérea Internacional em classe
econômica (consulte condições de upgrade para
classe executiva e primeira);
 Passagem aérea interna Montreal/Calgary.
 15 noites de hospedagem com café da manhã
nos hotéis mencionados ou similar;
 Tour panorâmico em Montreal, Quebec,
Ottawa, Toronto, Niágara Falls, Calgary, Banff,
Vancouver, Jasper;
 Todos os traslados;
 Transportes privativo durante todo o percurso
terrestre;
 Acompanhamento
de
guia
profissional
brasileiro durante a viagem (a partir de 15
passageiros);
 Seguro de viagem com cobertura de U$30.000
(consulte condições para cobertura superior);
 Maleteiro nos hotéis (01 mala por passageiro);
 Kit de viagem Transmundi;
 Inclui as seguintes excursões: Hornblower,
Cruzeiro Mil Ilhas, Passeio de Snowcoach em
Jasper;
VALORES DO PACOTE:
Acomodação dupla

US$ 6.989

Acomodação tripla
Acomodação individual

US$ 6.445
US$ 8.895

Taxas de aeroporto
Imposto de renda retido na fonte
Importante

FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento em 12 vezes sem juros, sendo uma
entrada de 20% à vista e o saldo em até 11 parcelas
nos cartões Visa, Mastercard, Diners Club e Elo (ou
em cheques, com quitação até 1 mês antes do
embarque).
Entrada de US$ 1.401,00 + taxas e saldo em até 11
parcelas de US$ 508,00
(Com base em acomodação dupla).
NECESSÁRIO:
Passaporte com validade mínima de 06 meses a
partir da data do embarque.
 Visto Canadense
 Contrato Transmundi preenchido e assinado.


OBSERVAÇÃO:
Informamos a dificuldade para a conversão das
notas antigas de dólares americanos fora dos
Estados Unidos.

US$ 385
3,9%

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES:

Toronto – Chelsea Hotel

Calgary – Sandman Hotel Calgary

Niágara Falls – Falls Inn at Clifton Hill Hotel

Banff – Canalta Lodge

Ottawa – Holiday Inn Ottawa East

Jasper – Quality Inn Suítes

Quebec – Le Concorde

Kamloops – Comfort Inn Kamloops

Montreal – Nouve Hotel

Vancouver – Marriott Vancouver Downtown

DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM!

