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Canadá – Aurora Boreal em Yukon
 1º Dia - Origem / Aeroporto de Whitehorse
Chegada ao aeroporto, recepção e boas vindas. Dependendo da época do ano traslado de ida em hidroavião (outono
hemisfério norte) ou van (inverno hemisfério norte). Chegada ao Southern Lakes Resort (check-in a partir de 15hs).
Acomodação em cabanas (estilo de bungalow nórdico) com varanda. A localização às margens do Lago Tagish,
afastada das luzes da cidade, certamente é um local privilegiado para a observação da Aurora Boreal. Jantar incluso.
 2º e 3º Dia - Shouthern Lakes Resort
Descubra os encantos da natureza da Província de Yukon. Uma infinidade de passeios em meio à natureza pode ser
feita para observar fauna e flora local. Incluso durante a estadia, um passeio de caminhada em raquetes de neve.
Passeios opcionais como passeio de snowmobile, trenó de cachorros disponíveis no local
 4º Dia - Shouthern Lakes Resort – Aeroporto de Whitehorse / Origem
Transfer para o aeroporto de Whitehorse 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."
IMPORTANE:
A visualização do fenômeno da natureza, a Aurora Boreal, depende das condições meteorológicas
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:
- Recepção e boas-vindas no Aeroporto de Whitehorse (Inglês).
- No outono (hemisfério norte – até 13 de outubro) transfer de ida em hidroavião para o Resort com duração de aprox. 20
minutos e transfer de volta sempre serão fornecidos com van (duração aprox. 1h e 40min).
- No inverno (segunda metade outubro em diante) transfers ida e volta em van.
- Hospedagem em Southern Lakes Resort (3 noites) com ½ pensão (café da manhã e jantar)
- 03 passeios noturnos (não guiados) para observação da Aurora Boreal.
- Atividade na neve (caminhada com raquetes na neve).
- Pacote de roupas de inverno incluindo: casaco, botas, calças, gorro e luvas.
- Assistência de viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

