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Canadá – Rocky Circle Mountain
SAÍDAS PROGRAMADAS:
13, 20 e 27MAY
03, 17 e 24JUN
01, 08, 15, 22 e 29JUL
12, 19 e 26 AUG
02, 09, 16, 23 e 30SEP

 1º Dia - Origem / Vancouver
Chegada a Toronto. Recepção no Aeroporto e transfer ao hotel. Dia livre para atividades diversas. Vancouver é o portal
para a incrível beleza natural da Colúmbia Britânica. Mesmo tendo características de metrópole, Vancouver mantém o
charme de uma cidade que pode facilmente ser descoberta a pé. Destaque especial para o Stanley Park, parque
urbano circundado pelo Oceano Pacífico, que oferece ótimas possibilidades para passeios, seja a pé ou de bicicleta.
Hospedagem.
 2º Dia - Vancouver
Café da manhã continental. Saída para um passeio de aproximadamente 3 horas visitando os pontos turísticos desta
maravilhosa cidade como o Centro Financeiro e Comercial, Old Gastown, a agitada Chinatown, English Bay e o Stanley Park.
 3º Dia - Vancouver – Vale de Okanagan - Kelowna
Café da manhã continental. Partida em direção à Kelowna seguindo o Fraser River e passando pelas cidades de Chilliwack,
Hope e Merrit percorrendo o corredor de Okanagan, entraremos no Okanagan Valley, a região mais importante do Canadá no
cultivo de frutas. Chegada ao hotel e acomodação.
 4º Dia - Kelowna - Vernon - 3 Valley Gap - Banff
Café da manhã continental e saída com destino, a região montanhosa dos Rockies Canadenses. A mudança de paisagem é
uma atração à parte , mudando do fértil vale de Okanagan (350m) para chegar às montanhas que circundam Banff (1380m).
Hospedagem no centro de Banff.
 5º Dia - Banff - Lake Louise - Columbia Icefields - Jasper
Café da manhã continental. Saída para um passeio por Banff e região, visitando as quedas de Bow Falls, Tunnel Mountain e os
Hoodoos. Continuação para Lake Louise para visita ao seu lindo lago e ao Glaciar Victoria. Seguiremos a viagem contemplando
de perto Bow e Peyto Lakes chegando a Columbia Icefields. Ali será possível andar sobre as geleiras em um ônibus conhecido
como "snocoach", que percorre alguns trechos dos 300 km2 cobertos de gelo do Glaciar Athahasca (ingresso incluso). Após o
passeio, saída para Jasper. Chegada ao hotel e acomodação.
 6º Dia - Jasper - Blue River - Kamloops
Café da manhã continental. Visita ao vilarejo e arredores de Jasper . Continuação passando pelo ponto culminante das
Montanhas Rochosas, o “Mt. Robson” com 3.954 m e altitude. Continuação via Blue River e Clear Water para chegar em
Kamloops para pernoite.
 7º Dia - Kamloops - Whistler
Café da manhã continental, partida em direção a Whistler, famoso resort de esqui , situada em meio à lindas montanhas . Na
chegada , visita panorâmica do local. Tempo livre para aproveitar a bela paisagem ao redor do vilarejo. Chegada ao hotel e
acomodação.
 8º Dia - Whistler - Horseshoe Bay - Nanaimo - Victoria
Café da manhã continental, Partida em Horseshoe Bay na costa do Pacífico. Embarque em ferryboat para Nanaimo na Ilha de
Vancouver. Chegando a Nanaimo , a rota segue pelo estreito de Georgia até a cidade de Victoria, capital da British Columbia.
A cidade mescla o charme colonial britânico com o gosto inovador da costa oeste pela moda, comida e artes. Hospedagem.
 9º Dia - Victoria - Swartz Bay - Vancouver
Café da manhã (continental) no hotel. Saída para um passeio por Victoria, visitando os principais pontos turísticos como Harbor
Front, a Universidade de Victoria, as áreas residenciais à beira-mar, entre outros. Em seguida, visita ao famoso Butchart
Gardens (ingresso incluso) e continuação para Swartz Bay, onde tomaremos o ferry de volta a Vancouver. Chegada e
hospedagem.
 10º Dia - Vancouver / 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."
SAÍDAS AOS DOMINGOS (EXCETO FERIADOS)
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso prévio na parte terrestre e aérea.
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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 continental nos hotéis mencionados em Vancouver (3 noites), Kelowna (1 noite), Banff (1
noite), Jasper (1 noite), Kamloops (1 noite), Whistler (1 noite) e Victoria (1 noite).
- Transporte em ônibus/minibus ou van de acordo com o número de passageiros.
- Guia acompanhante falando Português e/ou Espanhol para todo o percurso.
- Serviços de maleteiros nos Hotéis (1 mala por pessoa).
- Transporte do aeroporto/hotel e vice-versa.
- Ferry de ida-e-volta a ilha de Vancouver.
- Ingresso para Butchart Gardens em Victoria.
- Ingresso para o passeio de Ice Explorer em Columbia Icefields.
- Todos os passeios mencionados no itinerário.
- Impostos.
- Assistência de viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea.

