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Canadá - Rota The Discovery
SAÍDAS PROGRAMADAS:
16, 23 e 30MAY 2020
13, 20 e 27JUN 2020
04, 11, 18 e 25JUL 2020
08, 22 e 29AUG 2020
05, 12 e 19SEP 2020

 1º Dia - Origem / Toronto
Chegada a Toronto. Recepção no Aeroporto e transfer ao hotel. Dia livre para atividades diversas. Com arquitetura
icônica, atrações, museus e galerias fascinantes, vida noturna agitada e espetáculos de primeira qualidade, esta
cidade nunca dorme! Conheça os bairros culturalmente diversos com lojas ecléticas e tentadores restaurantes que
servem pratos deliciosos de todos os cantos do mundo. Hospedagem.
 2º Dia - Toronto - Niágara Falls - Toronto
Café da manhã continental e partida para visita panorâmica à moderna cidade com seus principais pontos turística, tais como:
Palácio da Prefeitura, Palácio do Governo, Universidade, a elegante área de Yorkville, Chinatown, etc. Continuamos nosso tour
com destino às mundialmente famosas Cataratas do Niágara. Durante a sua permanência nas Cataratas teremos uma atração
incluída: o passeio de Barco Hornblower. Visitaremos o Parque da Rainha Victoria, Table Rock, e outros lugares de interesse.
Regresso a Toronto por Relógio Floral, Escola de Horticultura e faremos uma parada em Niagara-onthe-Lake que foi a primeira
capital do Upper Canadá. Hospedagem.
 3º Dia - Toronto - Ottawa
Café da manhã continental, sairemos em uma viagem a Ottawa parando em Rockport onde faremos um cruzeiro das famosas
1000 Ilhas (incluso). Nossa rota, então, serpenteia pelos campos contínuos, seguindo os rios e lagos do Canal Rideau. Na
chegada à Ottawa, faremos uma excursão turística da capital nacional. Definida pelo Canal Rideau (designado pela Unesco
como um Patrimônio Mundial) e os edifícios governamentais na Colina do Parlamento, a cidade oferece diversos pontos
turísticos, incluindo os jardins públicos, Byward Market e a Prefeitura. Hospedagem.
 4º Dia - Ottawa - Quebec City
Café da manhã continental e saída para passeio de cidade panorâmico, visitando o centro Financeiro, Casa do Primeiro Ministro
e do Governador Geral, residência dos Embaixadores, etc. Durante os meses de Julho e Agosto, às 10hs da manhã, terão a
oportunidade de assistir à troca da guarda. Na parte da tarde continuamos nossa viagem até chegarmos a Quebec City.
Hospedagem.
 5º Dia - Quebec City
Café da manhã tipo buffet. Nosso dia começa com um passeio nesta cidade maravilhosa, considerada a cidade mais Europeia
da América do Norte. Visitaremos suas Fortificações, Parque das Batalhas, Praça Royal, Terraço Dufferin e sentiremos sua
magia secular caminhando por ruas estreitas e aconchegantes e apreciando pintores e músicos por toda parte. Hospedagem.
 6º Dia - Quebec City - Montreal
Café da manhã buffet. Manhã livre, a tarde continuamos nossa viagem até Montreal. Chegada e hospedagem.
 7º Dia - Montreal
Café da manhã canadense e visita a essa cidade cosmopolita de língua francesa. Nosso guia nos levará a conhecer as áreas
Financeira e Comercial, o velho Montreal, a famosa Basílica de Notre Dame (visita do interior incluída), o Monte Royal e outros
lugares de interesse. Resto da tarde livre e hospedagem.
 8º Dia - Montreal - Toronto
Café da manhã canadense, opção de terminar seu tour em Montreal, aproveitaremos uma viagem agradável ao oeste,
passando por quilômetros infinitos de terras agrícolas contínuas e pequenos municípios do Leste de Ontário. Hospedagem em
Toronto.

9º Dia - Toronto / Origem

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."

*** SAÍDA A PARTIR DE 2 PESSOAS ***
Hotéis previstos ou similares:
Toronto - Westin Harbour Castle Hotel
Ottawa - Courtyard by Marriott Ottawa
Quebec - Hotel PUR
Montreal - Best Western Ville Marie Hotel & Suites
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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 com café da manhã nos hotéis mencionados ou similares.
- Traslados do aeroporto/hotel/aeroporto.
- Todo o circuito em van/mini-bus/ônibus de acordo com o número de passageiros.
- Guia acompanhante falando Português e Espanhol para todo o percurso.
- Serviço de bagageiro nos hotéis (uma mala por pessoa).
- Circuito se limita a uma mala de viagem e uma maleta de mão por pessoa em todos os veículos utilizados no transporte.
- Ingresso para o Barco Hornblower nas Catáratas do Niágara.
- Admissão a Basílica de Notre Dame.
- Ingresso ao Cruzeiro de 1 hora das 1000 Ilhas. (Para passageiros que viajam de Toronto a Toronto);
- Impostos.
- Assistência de viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

