
 
Não é possível exibir esta imagem no momento.

Canadá - Aurora Boreal em Yukon  

 1º Dia - Origem / Aeroporto de Whitehorse - Hotel Best Western Gold Rush 
Chegada ao aeroporto, recepção e boas vindas, transfer ao hotel. Dia livre para atividades diversas. Whitehorse é uma 
animada capital, rica em música e artes, no meio de uma rica vida selvagem, nas margens do Rio Yukon e na entrada do 
Kluane National Park and Reserve, um Patrimônio Mundial da UNESCO. Uma reunião de orientação lhe aguarda hoje 
antes de começar as atividades. Às 22hs passeio noturno para visualização da Aurora Boreal com retorno às 02:30hs.  
A Aurora Boreal, também conhecido como as Luzes do Norte, é um espetáculo de cargas elétricas e magnéticas no ar, 
com o céu pontilhado de uma infinidade de cores majestosas. Pernoite em Whitehorse. 
 
IMPOTANTE:   
Passageiros  ao chegarem em voos após às 20:30hs deve tomar o shuttle gratuito do aeroporto ao hotel (serviço 
fornecido pelo hotel) Esses passageiros não terão a oportunidade em participar na primeira noite de tour noturno. 
 
 2º e 3º Dia - Whitehorse - Hotel Best Western Gold Rush 
City tour (2º dia) para conhecer esta pitoresca cidade do norte do Canadá: Whitehorse. Um antigo assentamento dos 
tempos da corrida do ouro, com impressionantes montanhas e geleiras como pano de fundo. Descubra os destaques 
desta cidade: Main Street, a estação de trem de White Pass, o Log Skyscraper, Igreja  de troncos, o histórico navio a 
vapor SS Klondike, o Lago Schwatka e algumas áreas residenciais. Você pode optar por relaxar no seu caloroso e 
amigável hotel ou reservar atividades opcionais, tais como: passeio no trenó puxado por cães, uma pesca inusitada no 
gelo, fazer algum passeio aéreo ou uma caminhada em raquetes de neve. 
Às 22hs, passeio noturno para visualização da Aurora Boreal com retorno às 02:30hs. Contemple  a beleza sublime desta 
fascinante variedade de cores: vermelho, azul, cores verdes e violetas, em um ambiente natural único, enquanto relaxa 
em uma tenda aquecida canadense ou uma cabana aconchegante. Pernoite em Whitehorse. 
 
 4º Dia - Hotel Best Western Gold Rush - 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 sendo que sugerimos um 
mínimo de 03 noites para ter maior oportunidade de apreciá-la no Inverno e de 04 noites para Outubro.  

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. 
 
OPCIONAL: ROUPAS ESPECIAIS  DE INVERNO 
Inclui: calças de inverno e forro de lã, jaqueta de inverno com forro de lã, botas de inverno (Sorel Glacier ou semelhante), luvas 
com isolamento, toca com isolamento. 
 
O pacote de vestimentas de inverno deve ser reservado com antecedência para garantir a disponibilidade. É necessário 
informar o tamanho das roupas no momento da reserva. 

INCLUI:  
- Recepção e boas-vindas no Aeroporto de Whitehorse (Inglês), disponível até 20:30hs. Passageiros que chegarem após esse 
horário deverão tomar o shuttle gratuito do aeroporto-hotel (serviço fornecido pelo hotel). 
- Reunião de orientação após a chegada em inglês. 
- Transporte regular do aeroporto de Whitehorse ao hotel Best Western Gold Rush Inn em inglês. 
- 3 noites de hospedagem com taxas e impostos inclusos em Whitehorse no hotel Best Western Gold Rush Inn. 
- No 2º dia, city tour regular em Whitehorse com duração de 1,5h em inglês. 
- 3 passeios noturnos para avistamento da Aurora Boreal com bebida quente em inglês. 
- Bebidas quentes e aperitivos para desfrutar enquanto contempla a Aurora Boreal. 
- Transporte regular do hotel Best Western Gold Rush Inn  ao aeroporto de Whitehorse em inglês. 
- Impostos provinciais. 
- Assistência de viagem Travel Ace. 
 
NÃO INCLUI: Passagem aérea e café da manhã. 


