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Canadá – Vancouver & Observação de vida selvagem em British Columbia 

 1º Dia - Origem / Vancouver 
Chegada em Vancouver, transfer por conta ao hotel para hospedagem. 
 
 2º Dia - Vancouver / Farewell Harbour Lodge 
Voo (40min) até Campbell River, na Ilha de Vancouver. Aqui começa a aventura embarcando em hidroavião com destino 
ao Farewell Harbour Lodge, localizado na costa norte de Vancouver, ponto ideal para observação de vida selvagem. A 
equipe do lodge fará uma reunião informativa na chegada, para em seguida fazer um primeiro passeio de 
reconhecimento. Acomodação com pensão completa. 
 
 3º Dia - Farewell Harbour Lodge (águias e ursos) 
Passeio de dia inteiro com box lunch, passeio de barco passando por ilhas, braços de mar com florestas e rios que 
oferecem excelentes oportunidades para observar a fauna local, a majestosa águia norte-americana e ursos. 
Acomodação com pensão completa. 
 
 4º Dia - Farewell Harbour Lodge (orca e baleias jubarte) 
Passeios de dia inteiro com box lunch visita ao Estreito de Johnston e fjorde de Blackfish para observação das 
gigantescas baleias jubarte e da orca. Acomodação com pensão completa. 
 
 5º Dia - Farewell Harbour Lodge / Vancouver 
Na parte da manhã, um último passeio passando por pontos históricos da ilha. Retorno ao lodge para almoço para em 
seguida retornar a Vancouver. Primeira etapa em hidroavião até Campbell River para depois embarcar em voo de linha 
até Vancouver. Pernoite em Vancouver. 
 
 6º Dia - Vancouver / Origem 
Transfer por conta do hotel para o aeroporto. Embarque para a cidade de origem. 
 
"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser alterada a critério do 
guia/receptivo local." 

SAÍDAS DIÁRIAS (EXCETO FERIADOS) 
 
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea. 

Passaporte deve ter validade superior a 6 meses da data da viagem. 

Cidadão brasileiro portador de visto americano válido necessita apenas a eTA (eletronic travel authorization).  
 
Não nos responsabilizamos por problemas que possam vir a ocorrer em alfândegas e postos de entrada ou saída do país 
visitado. 

INCLUI:  
- Hospedagem em Vancouver (2 noites), Farewell Harbour Lodge (3 noites) com pensão completa (bebidas não alcóolicas 
incluso durante as refeições e vinho incluso durante o jantar. 
- Voos ida e volta a partir de Vancouver (vide descrição). 
- Passeios guiados conforme descrição. 
- Entrada para o “Whale Interpretative Center” em Telegraph Cove. 
- Assistência de viagem Travel Ace. 
 
NÃO INCLUI: Passagem aérea. 


