Extensão

Whistler

Whistler

Detalhes
da Extensão
2 Noites

Dia
1

VANCOUVER - WHISTLER
Saída pela manhã em direção à Whistler por uma das rodovias mais bonitas do Canadá. Conhecida como “Sea to
Sky Highway – Route 99”, a rodovia se apresenta entre
fiordes de belezas naturais indescritíveis. Parada para subir na Gondola que leva o nome da rodovia e ter uma
das mais belas vistas da região (INGRESSOS INCLUSOS).
Chegada à Whistler, cidade localizada nas espetaculares
montanhas costeiras do Canadá, com um cenário composto por duas montanhas majestosas. Entre elas, se
destaca uma animada vila, com espaços incríveis para esqui e snowboarding, quatro campos de golfe oficiais, lojas
de alta qualidade, restaurantes e bares, trilhas para caminhadas e maravilhosos spas. Hospedagem e restante do
dia livre. Nota importante: o atendimento deste serviço
será realizado pela nossa equipe local exclusiva, falando
em português ou espanhol.

Dia
2

Dia
3

WHISTLER – VANCOUVER - BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado traslado do hotel até o aeroporto de Vancouver, realizado
por nossa equipe local, para embarque em voo com
destino ao Brasil. Fim de nossos serviços. Nota importante: neste dia é necessário confirmar seu aéreo
de retorno após às 12h devido ao tempo de viagem de
Whistler para Vancouver (aproximadamente 2:30h).
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WHISTLER
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para
percorrer está linda região, que abriga o mais importante centro de esqui da América do Norte. Indicamos um
passeio à Whistler Village, centro de atividades das duas
montanhas, onde é possível subir em teleférico para uma
vista panorâmica da cidade. Hospedagem.

HOTEL			
Delta Whistler Village Suites		
ou Hilton Whistler Resort		

CAT
P
P

*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.

