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Canadá - Vancouver, Baleias & Ursos (tour independente)
 1º Dia - Origem / Vancouver
Chegada em Vancouver, transfer por conta ao hotel para hospedagem.
 2º Dia - Vancouver
Dia livre para atividades independentes.
 3º Dia - Vancouver - Victoria
Saída de Vancouver em ferry para fazer a travessia pelas calmas águas até Victoria, capital de British Columbia,
localizada na ilha de Vancouver Island. As construções e jardins de Victoria não deixam duvida sobre a influência inglesa;
o Parlamento, a região do Inner Harbour e os Butchart Gardens são algumas das grandes atrações.
 4º Dia - Victoria (observação de baleias)
O dia de hoje inclui atividade de observação de baleias. Embarque no passeio de aprox. 3hs pela costa da Ilha de
Vancouver. A embarcação de alta velocidade proporciona uma experiência segura e intimista, durante o passeio serão
percorridos de 50-80 km para a observação destes gigantes do mar.
 5º Dia - Victoria - Tofino
saída de Victoria em direção à costa do Pacífico passando por belas florestas. O destino é a cidade de Tofino localizada
no Parque Nacional Pacific Rim – um santuário ecológico com cenários de praias e florestas. Pernoite em Tofino.
 6º Dia - Tofino (observação de ursos)
O dia de hoje reserva uma expedição para observar ursos na costa escarpada do Oceano Pacífico. O passeio acontece
durante a maré baixa em cruzeiro panorâmico que acessa os “inlets” da costa para observar de perto os ursos pretos à
procura de alimentos. Após o tour, não perca a oportunidade de fazer uma caminhada por uma das praias e ver o por do
sol no “Sunset Point”. Pernoite em Tofino.

 7º Dia - Tofino / Vancouer / Origem
A viagem termina na parte da manhã com um voo cênico de Tofino para Vancouver com duração de aprox. 35min.
Chegada ao South Terminal do aeroporto de Vancouver. 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), Victoria (2 noites) e Tofino (2 noites).
- Ferry regular de Vancouver para Victoria.
- Tour de 3 horas para observação de baleias em Victoria em barco zodíaco.
- Tour de 2 horas em catamaran para observação de ursos em Tofino.
- Transfer regular em ônibus de linha de Victoria para Tofino.
- Transfer em Tofino do hotel para o aeroporto.
- Assistência de viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

