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Detalhes do Tour
9 Noites

TORONTO - 3 NOITES | OTTAWA - 2 NOITES | QUEBEC - 2 NOITES |
MONTREAL - 2 NOITES

Saídas Garantidas
2016 Nov 10
2017 Abr 06 | Mai 03 | Jun 07 e 14
Jul 05 e 12 | Ago 02 e 11 | Set 06 e 13 | Out 04 | Nov 09
2018 Abr 04

Possibilidade de Extensão

New York 3 noites - Consulte programação na pág. 104

Dia
1

BRASIL – TORONTO
Apresentação no aeroporto com destino à Toronto.

Dia
2

Dia
4

TORONTO

Café da manhã no hotel. Saída em direção às famosas
Cataratas do Niágara. Uma vez ali, embarcaremos no Hornblower Niágara Cruise, um pequeno barco que nos levará
à base das famosas cataratas (INGRESSO INCLUSO). Após o
passeio, haverá tempo livre para visitar o Parque da Rainha
Victória e a Table Rock, com sua linda vista panorâmica. Regressando pelo Relógio Floral e pela Escola de Horticultura,
faremos uma parada em Niágara-On-The-Lake, uma cidade
simpática e aconchegante na entrada do rio Niágara, e um
percurso maravilhoso com um passeio ao redor do lago Ontario. Passaremos ainda pelo centro da cidade, que reserva
Queen Street, a principal rua da região, repleta de casas
com estilo vitoriano, cafés, restaurantes e sorveterias. O
passeio termina com o retorno à Toronto. Certamente será
uma visita inesquecível. Retorno ao hotel e hospedagem.

Chegada à Toronto, a cidade com espírito de grandeza!
Considerada a maior cidade do Canadá, é também a quinta maior região metropolitana da América do Norte. É
aqui que o Canadá acontece, a cidade é sede da terceira
maior Bolsa da América do Norte e de muitas outras áreas
da indústria que movem a economia do país anualmente.
Recepção e traslado do aeroporto de Toronto 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

TORONTO – CATARATAS DO NIÁGARA –
TORONTO

TORONTO
Café da manhã no hotel , em seguida, visita aos principais
pontos turísticos da cidade, tais como: Palácio do Governo, Universidade, o boêmio bairro de Yorkville, Chinatown,
City Hall – que marca o início da era moderna de Toronto
– Eaton Centre, Casa Loma, entre outros. O passeio chega
ao fim na hora do almoço com uma visita à CN TOWER
(INGRESSOS INCLUSOS). Lá teremos uma vista panorâmica
fantástica da cidade! O almoço NÃO ESTÁ INCLUSO, mas
sugerimos que a refeição aconteça no restaurante giratório da CN TOWER. Para os que desejam ir às compras, a
sugestão é passar a tarde no Eaton Centre, com mais de
230 opções de lojas, ou conhecer os mais de 25 quilômetros da cidade subterrânea, repleta de galerias comerciais e
situada embaixo do centro financeiro. O restante da tarde
é livre, hospedagem.

Dia
5

TORONTO – MIL ILHAS – OTTAWA
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã, onde trafegaremos pela Thousand Islands Parkway, margeando cerca
de 1.500 pequenas ilhas espalhadas no perímetro do rio
São Lourenço. Lá, também faremos um passeio de barco
por meio do arquipélago das “Mil Ilhas” (INGRESSOS INCLUSOS). Seguimos viagem até Ottawa, a capital do Canadá. Dinâmica, e situada às margens do rio que dá nome
a cidade, e separa as províncias de Ontário e Quebec. São
nessas provinciais que ouviremos inglês e francês pelas
ruas e descobriremos o orgulho canadense pelos destinos
nacionais e marcos históricos. Chegada ao hotel e hospedagem. Restante da tarde livre.
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Lago Moraine

Dia
6

OTTAWA
Café da manhã no hotel e, em seguida, partida para conhecer Ottawa. O tour começa pelo Parlamento e apresenta as
mansões do Governador e Primeiro Ministro, o canal Rideau e a zona residencial, nos meses de julho e agosto teremos a chance de observar a troca de guardas, uma herança
inglesa no Canadá. Como o restante do dia será livre, sugerimos visita ao Museu da Civilização, o mais importante
da região, ou a Montes Laurentinos, onde se encontram a
maioria dos centros de esqui do leste do Canadá. Vale destacar que os centros são atrações tanto no verão quanto
no inverno. Já durante a noite sugerimos um passeio pelo
Byward Market, uma linda área histórica restaurada com
excelentes opções de bares, pubs e restaurantes, além de
lojas e boutiques. Hospedagem.

Dia
7

OTTAWA – CHEMIN DU ROY – QUEBEC
CITY

Dia
9

Café da manhã no hotel e saída para visita à L’ile d’Orléans, ilha histórica e tradicional com belas paisagens ao
longo do rio São Lourenço, berço da Nova França. O local
oferece uma experiência cultural única, com diversidade e
qualidade na oferta turística. Seguimos viagem até chegar à Montmorency Falls, a maior cachoeira da região com
uma altura de cerca de 30 metros a mais do que aquelas
encontradas nas cataratas do Niágara. No início da tarde,
estaremos na cidade de Montreal, capital cultural e da
moda do Canadá. Hospedagem e restante do dia livre.
Sugerimos visita ao Cassino de Montreal. Quem sabe não
é o seu dia de sorte!

Dia
10

Café da manhã no hotel. Partida de Ottawa com destino à
Quebec City, seguiremos por Chemin du Roy, que atravessa
três das principais regiões turísticas de Quebec (Velha Quebec, Lanaudiére e Mauricie) e apresenta um rico patrimônio
da história francesa com suas vilas e mansões. É nesse
passeio que iremos descobrir paisagens de rara beleza.
Logo após, seguimos até o Santuário de Nossa Senhora
do Cabo de Madeleine para breve visita. Chegada à Quebec City, cidade mais antiga do Canadá e que representa
um pedaço da França em território canadense. O lugar foi
reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Hospedagem no hotel e restante da tarde livre.

Dia
8

MONTREAL
Café da manhã no hotel. Saída para visita à Montreal,
uma cidade cosmopolita de língua francesa que se destaca, entre outras razões, por sua vida noturna e gastronômica. Conheceremos as áreas financeira e comercial, a
Praça de Armas, o Parque Olímpico, onde aconteceram os
jogos olímpicos em 1976, a Basílica de Notre Dame (INGRESSOS INCLUSOS), considerada um dos símbolos mais
importantes da Old Montreal, o majestoso oratório de St.
Joseph, entre outros pontos da cidade. Hospedagem e
restante do dia livre. Para os que desejam continuar desbravando, sugerimos uma visita à Velha Montreal, com
seus prédios clássicos datados do século XVII e edificações com resquícios de culturas do passado. Aos que não
resistem a um circuito de compras, indicamos um passeio
pelas ruas Saint Catherine, Saint Denis e avenida Laurier.

QUEBEC CITY
Café da manhã no hotel. Pela manhã, partida para visita
panorâmica aos principais pontos turísticos desta cidade
de belezas incomparáveis, veremos o interior do Chateau Frontenac, castelo símbolo do Canadá Francês, o centro financeiro, a residência dos embaixadores, o Plains de
Abraham, belo parque que foi cenário da grande batalha
entre franceses e ingleses, e a Citadel, maior fortificação
antiga da América do Norte. Sentiremos a magia secular
desta cidade caminhando por suas ruas estreitas e apreciando artistas e músicos por toda a parte. Retorno ao hotel e restante do dia livre, sugerimos uma visita à velha
Quebec, com seus restaurantes e tabernas típicas, repletas
do sabor francês.

QUEBEC CITY – L’ILIE D’ORLEANS –
MONTMORENCY FALL – MONTREAL

Dia
11

MONTREAL – BRASIL
Café da manhã no hotel. Traslado, SEM ASSISTENTE,
do hotel até o aeroporto de Montreal. Nota importante: o Guia brasileiro NÃO acompanha os passageiros
do traslado de saída até o aeroporto. Como há 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 último passageiro embarque
de volta ao Brasil. Em todo caso, o guia brasileiro dará
previamente todas as informações aos passageiros
sobre o traslado de saída.

Vibrante Leste 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, INCLUSO café da manhã BUFFET;
Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando
português;
Ingresso para visita ao CN Towers;
Ticket de barco no Hornblower Niagara Cruise para visita às
Cataratas do Niágara;
Ticket de barco ao arquipélago “Mil Ilhas”;
Ingresso para visita à Basílica de Notre Dame;
Ônibus ou van de luxo com ar condicionado INCLUSO;
Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto COM ASSISTÊNCIA;

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

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

Excesso de bagagem;
Qualquer item não mencionado como incluso;

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

Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE		

HOTEL			

Toronto
Ottawa
Quebec
		
Montreal

Sheraton Centre Toronto Hotel 		
Delta Ottawa City Centre		
Pur Quebec		
Le Concorde		
Delta Montreal		
Marriott Chateau Champlain		

CAT
P
P
P
P
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.

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.

Horários de check-in: a partir das 15:00
Horários de check-out: até as 11:00

Parte aérea sugerida: Brasil /Toronto // Montreal / 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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