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Detalhes do Tour
7 Noites
CALGARY - 1 NOITE | BANFF - 2 NOITES | KELOWNA - 1 NOITE | VANCOUVER - 3 NOITES

Saídas Garantidas
2017 Mai 12 | Jun 16 | Jul 14 e 21 | Ago 11 e 20 | Set 15 e 22 | Out 13

Possibilidade de Extensão

New York 3 noites - Consulte programação na pág. 104
Whistler 2 noites – Consulte programação na pág. 106
Whistler & New York 5 Noites – Consulte programação na pág. 108
Cruzeiro ao Alaska 10 noites – Consulte programação e preços na pág. 110
Cruzeiro ao Alaska com New York 8 noites – Consulte programação e preços na pág. 112

Dia
1

BRASIL – CALGARY
Apresentação no aeroporto com destino à Calgary.

Dia
2

CALGARY

Dia
4

Chegada à Calgary. Com pouco mais de 1 milhão de habitantes, Calgary é uma das cidades mais limpas do mundo e
o principal pólo econômico da província de Alberta. Reconhecida como “Capital do Petróleo do Canadá”, Calgary
é umas das cidades mais importantes para a economia
do país e o portão de entrada das Montanhas Rochosas
Canadenses. Recepção e traslado do aeroporto de Calgary
até o hotel, chegada e hospedagem.Nota importante: Neste dia nosso guia brasileiro encontrará o grupo no hotel.
As 19h30 teremos um encontro do grupo com o guia na
recepção do hotel para apresentação e primeiras dicas de
viagem.

Dia
3

Café da manhã no hotel. Partida para uma experiência em
meio a um dos tesouros nacionais do Canadá: a Icefields
Parkway, uma estrada no coração das Rocky Mountains
e considerada Patrimônio Mundial graças a sua paisagem
única e insubstituível, rica em história e beleza natural incomparável. À bordo de um Ice Explorer (INGRESSOS INCLUSOS), um veículo especial para percursos na neve e com
um motorista-guia experiente que compartilhará informações fascinantes sobre as geleiras, faremos um passeio
que nos levará até o Glacial e Athabasca, um dos principais
glaciais da região. Parada para almoço (NÃO INCLUSO) e, a
tarde, partida para visita a Lake Louise, com suas águas
azuis criadas a partir do degelo das montanhas ao seu redor. O local é ideal para fotos, principalmente, o glacial Victoria, que domina este cenário de montanhas majestosas.
Retorno ao hotel e hospedagem.

CALGARY – BANFF

Café da manhã no hotel. Partida em direção à cidade de
Banff. No caminho, faremos uma breve parada no Canadá
Olympic Park – inaugurado para as olimpíadas de 1988. O
parque abriga incríveis pistas de esqui e trenó, além de
fantásticas pistas para mountain bike. Banff é uma cidade apaixonante situada no magnífico Parque Nacional
de Banff, contornado por montanhas rochosas que formam um majestoso anel. O local é patrimônio da Unesco,
e primeiro parque nacional do Canadá e concentrando os
principais atrativos da região. Subiremos na gôndola (INGRESSOS INCLUSOS), conhecida como Sulphur Mountain
(Montanha Sulfurosa), para uma vista panorâmica da cidade e do parque. Se tivermos sorte, talvez veremos alguns ursos que habitam a região. Chegada e acomodação
no hotel. Restante do dia livre.

BANFF – ICEFIELDS – LAKE LOUISE –
BANFF

Dia
5

BANFF – KELOWNA
Café da manhã no hotel. Neste dia, cruzaremos as espetaculares Montanhas Rochosas atravessando a província
de Alberta até chegar a Columbia Britânica. Descobriremos porque esta estrada já foi considerada a mais bonita
do mundo, por sua paisagem deslumbrante. Passaremos
por Golden, Rogers Pass, Three Valley Gap e Vernon até
chegarmos a cidade de Kelowna no coração de Okanagan
Valley, região produtora de renomados vinhos e deliciosas
frutas.
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Calgary

Dia
6

KELOWNA – VANCOUVER
Café da manhã no hotel. Início da jornada com destino à
Vancouver. Deixaremos Okanagan Valley, e percorreremos
ao redor do rio Fraiser passando pelas cidades de Merrit,
Hope e Chilliwack. Chegaremos à Vancouver pela tarde e
hospedagem. Restante do dia livre. Para saber onde ir e o
que fazer, consulte nosso guia.

Dia
7

Dia
8

Café da manhã no hotel. Partida pela manhã em direção
ao Terminal de Tsawwassen para pegar o ferry boat com
destino à ilha de Vancouver, cidade de Victoria. Após cruzar
o Estreito de Georgia desembarque e saída para visitar os
famosos Jardins Butchart (INGRESSOS INCLUSOS), considerados os mais belos do país. Continuamos até à cidade
de Victoria, onde conheceremos pontos importantes como:
Porto Bation Square, Assembléia Legislativa e o famoso e
tradicional Empress. Retornaremos de ferry à Vancouver.
Chegada no fim do dia e hospedagem.

VANCOUVER
Café da manhã no hotel. Saída para visita à cidade de Vancouver, considerada a mais importante do oeste canadense.
Vancouver é daquelas cidades que são bonitas sem fazer
esforço, abençoada por mar, montanhas, florestas, rios
e arquitetura moderna. Iremos conhecer o Stanley Park,
maior parque municipal da América do Norte e famoso por
um caminho a beira mar que realça ainda mais sua beleza, a
cidade tem grande influência da cultura asiática (chineses,
japoneses, coreanos), passaremos por Chinatown para saber um pouco do que esta cultura trouxe para a região. Na
seguência, visitaremos o bairro histórico de Gastown, com
sua mistura de edificações vitorianas, lojas, pubs, cervejarias e muita história, passaremos pela Robson Street, famosa e movimentada rua com lojas, restaurantes e cafés.
Avistaremos o Canadá Plase, terminal de onde partem ops
navios para o Alaska. Restante da tarde livre e hospedagem. Nosso guia estará à disposição para dar dicas e informações. Não deixe de consultar!

VANCOUVER – VICTORIA – VANCOUVER

Dia
9

VANCOUVER – BRASIL
Café da manhã no hotel. Traslado, SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de Vancouver. Nota importante: o guia
brasileiro NÃO acompanha os passageiros no traslado de
saída até o aeroporto. Como existem muitos voos e conexões diferentes para a saída do Canadá, é possível que o guia
brasileiro não permaneça na cidade neste dia até que o ultimo passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso,
o guia brasileiro dará previamente todas as informações aos
passageiros sobre o traslado de saída.

Espetacular Oeste Canadense
Padrão TPI/JTB GROUP com hotéis centrais, passeios e ingressos para as mais imperdíveis atrações, guia acompanhante em português e
estadia mínima de duas noites nas principais cidades de cada itinerário , trazendo na experiência de viajar em grupo uma sensação de
renovação, conhecendo pessoas novas e costumes diferentes.

O que Inclui
no Tour

O que não inclui
no Tour

Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria
primeira, primeira superior e turística superior, INCLUSO café
da manhã BUFFET;
Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando
português;
Ingresso à gondola Sulphur Mountain para vista
panorâmica;
Ticket para passeio em Columbia Icefields;
Ticket de ferry boat para passeio à Ilha de Vancouver, cidade
de Victória;
Ingresso para visita aos Jardins Butchart;
Ônibus ou van de luxo com ar condicionado INCLUSO;
Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto COM ASSISTÊNCIA,
incluindo uma mala por pessoa;

Refeições não mencionadas;
Ingressos e passeios não mencionados como inclusos no
Tour;
Bilhete aéreo do Brasil até Calgary e de Vancouver até o
regresso ao Brasil;
Seguro assistência saúde/bagagem;
Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavanderia);
Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
Excesso de bagagem;
Qualquer item não mencionado como incluso;

Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último
dia no Canadá;

Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE		
Calgary
Banff
Kelowna
Vancouver

HOTEL			
Delta Calgary Downtown 		
Banff Rocky Mountain Resort
Inn’s of Banff		
BW Plus Kelowna Hotel & Suites
Delta Vancouver Suites		

CAT
P
TS
TS
TS
PS

Nota Importante
SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS PARA
GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE
TOUR.
CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU
AGENTE DE VIAGENS.

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis
confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta
brochura.
Horários de check-in: a partir das 15:00
Horários de check-out: até as 11:00

Parte aérea sugerida: Brasil / Calgary // Vancouver / Brasil
Companhias aéreas: Air Canadá, United, American Airlines e Delta.
ATENDIMENTO EXCLUSIVO EM PORTUGUÊS 24 HORAS - 1844 874 7874 | 1844 TPI 7 TPI
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