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Belezas do Canadá Marítimo (tour independente)
SAÍDAS: 2ª FEIRAS / 4ª FEIRAS / 6ª FEIRAS
 1º Dia - Origem / Montreal
Chegada em Montreal, transfer por conta ao hotel para hospedagem.
 2º Dia - Montreal
Dia livre para atividades independentes.
 3º Dia - Montreal - Bathurst (trem noturno)
Saída às 19hs em trem noturno The Ocean para a costa do Atlântico. Acomodação em cabine Sleeper Class para 2 pessoas
(incluiso as refeições). Margeando o Rio St Laurence, você chegará pela manhã em Bathurst, na província de New Brunswick.
Retirada do carro de aluguel no centro. Acomodação em Bathrust.
 4º Dia - Bathurst - Grand-Anse - Caraquet
Dia livre para atividade independentes.
Bathurst é o ponto de entrada para a Península da Acádia, repleta de belezas naturais e cidades históricas. Visite a Reserva
Natural Daly Point, próxima a Bathurst - amantes da natureza podem descobrir a grande variedade de aves durante uma
caminhada. Descubra os sabores locais do licor e geléia de ruibarbo. Siga para Grand-Anse para visitar o farol local e aprecie a
vista para a Baía de Chaleur. O etapa de hoje termina em Caraquet , colorido e charmoso vilarejo, com ótimos restaurantes e
intensa vida cultural.
 5º Dia - Caraquet - Miscou Island - Shippagan - Miramichi
Faça uma parada na Igreja de Ste Cecile, para então chegar na costa de natureza intocada da Ilha de Miscou. No outono, a
famosa queda das folhas (foliage) cria um cenário único na região. Outras atrações locais são o aquário de New Brunswick que
entre outros abriga a famosa lagosta azul. Incluso o passeio Little Big Bear Safari, para observar ursos pretos em seu habitat
natural.
 6º Dia - Kouchibouguac - Ste-Anne-de-Kent - Bouctouche - Moncton
Visite o Parque Nacional de Kouchibouguac National Park, um fascinante mosaico de lagoas salgadas e florestas. Incluso um
agradável passeio de canoa onde o guia passará informações sobre o folclore e história local. A rota continua até Shediac. O
jantar de hoje é lagosta e será servido durante passeio de barco pela Baía de Shediac. Durante o passeio, o capitão revela os
segredos da pesca de lagostas. Pernoite em Moncton.
 7º Dia - Hopewell Rocks
As Hopewell Rocks estão localizadas na Baía de Fundy, aonde a maré chega a retroceder 15 metros, mudando
completamente a paisagem. Durante a maré baixa, a beleza das formações das Hopewell Rocks aparece por completo. A
erosão de anos formou as rochas criando um cenário único. Incluso um passeio de caiaque pela baía onde o guia dará
explicações sobre o ecossistema da Baía de Fundy. Não deixe de visitar o o Pumphouse Brewery Restaurant, famoso e
premiado pela produção de cerveja local.
 8º Dia – Moncton / Origem
Término da viagem. Entrega do carro de aluguel no aeroporto de Moncton e 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."
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 Montreal (2 noites), região de Bathrust (1 noite), Caraquet (1 noite), Mirimachi (1 noite) e Moncton (2 noites).
- Trem Montreal-Bathrust.
- 5 dias de carro de aluguel categoria Intermediária.
- Passeio de canoa no Parque Nacional Kouchibouguac.
- Safari de urso em Acadieville.
- Passeio de kayak nas Hopewell Rocks.
- Assistência de viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

