Jasper

Canadá, das Montanhas Rochosas ao Pacíﬁco

A partir de 2.065 $
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O
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!

7 ou 10 Dias

Visitando: Calgary / Banff / Lake Louise / Jasper / Kamloops / Vancouver

Saídas 2019

INTRODUÇÃO

A CALGARY: DOMINGO
2019
Maio

5, 12, 19, 26

Agosto

4, 11, 18, 25

Junho

2, 9, 16, 23, 30

Setembro 1, 8, 15, 22, 29

Julho

7, 14, 21, 28

Dia 1º (Dom): Calgary
Chegada em Calgary, traslado ao hotel. Restante
do dia livre. Acomodação no hotel.
Dia 2º (Seg): Calgary / Banff
Café da manhã. Faremos um tour de orientação
do centro da cidade com seus edifícios modernos. Esta cidade é a capital da mundialmente
famosa “cowboy” com autênticas boutiques e
Heritage Park (incluído) que conta a história da
província e do impacto que causou a chegada
da indústria ferroviária e óleo. Depois, passaremos pela estrada transcanadense para o Parque
Nacional de Banff. Lago Minnewanka vai visitar
a Bow Falls e visita túnel da montanha, de que
maneira podemos ver a vida selvagem típico
desta região: alces, ursos negros e ursos. Banff
é um oásis alpino de atividades, aventuras e vistas inspiradoras, e as Rochosas formam um anel
majestoso ao redor. Tarde livre. Acomodação
no hotel.
Dia 3º (Ter): Banff / Lago Louise / Banff
Café da manhã. Neste dia, vamos dedicá-lo a
visitar os lagos mais famosos do Canadá. Vamos
começar com o belo Lago Moraine (de junho
a setembro) emoldurado com o Vale dos Dez
Picos no interior do Parque Nacional de Banff.
Continuaremos até o local mais famoso do parque, o Lago Louise, de onde observaremos o
Glaciar Victoria, considerado um dos lugares
mais belos do mundo. Antes de retornar a
Banff, vamos parar no Lago Esmeralda que nos
cativará com sua cor intensa. Acomodação no
hotel.
Dia 4º (Qua): Banff / Campos de Gelo
/ Jasper
Café da manhã. Começamos o dia fotografando a Montanha Castillo. Continuaremos
nosso caminho pela estrada da geleira, onde
vamos admirar o Glaciar Pata de Corvo e os
lagos Bow e Peyto (durante os meses de
verão). A estrada nos dará acesso ao Parque
Nacional de Jasper, um dos mais espetaculares
do Canadá. Chegaremos ao Glacial Athabasca,
no Campo de Gelo Columbia, o maior campo
de gelo (325 Km2) ao sul do Círculo Polar Ártico, onde teremos um passeio no Ice Explorer
(incluído). Continuação até a cidade de Jasper.
Acomodação no hotel.
$

Uma emocionante viagem pelo mais espetacular do oeste do Canadá,
começando pela cidade dos cowboys, Calgary. Continuando através dos
famosos lagos alpinos, ﬂorestas, geleiras e altos picos das Montanhas Rochosas. Desfrute do charme de Vancouver, passeie pelos seus bairros e, em
frente à baía, tenha a possibilidade de fazer um passeio de barco até Victoria, a capital da Columbia Britânica, com seus jardins e prédios vitorianos.

Dia 5º (Qui): Jasper / Maligne Canyon
/ Kamloops
Café da manhã. Começaremos o dia em direção ao Maligne Canyon e teremos a oportunidade de admirar o Lago da Pirâmide e o
Lago Patricia. Continuaremos nosso caminho
para Kamloops. Fazendo fronteira com o Lago
Moose, nos despedimos de Jasper para admirar a majestade do pico mais alto das Montanhas Rochosas Canadenses, o Monte Robson.
Com 3.954 metros de altitude e localizados no
Parque Provincial Mount Robson impressiona
os seus milhares de visitantes. Deixaremos as
altas montanhas para se moverem para um estágio de prados; Nas imediações do Parque
Provincial Wells Gray, visitaremos as cachoeiras Spahats de 70 metros de queda. No final
do dia, chegaremos ao nosso alojamento,
uma fazenda no estilo canadense ocidental.
Jantar incluído no rancho. Acomodação no
hotel.
Dia 6º (Sex): Kamloops / Vancouver
Café da manhã. Continuamos nossa jornada para
Vancouver para conhecer o rio Fraser, que observaremos ao longo do caminho. Descemos por
vales e prados até Vancouver. A cidade que tem
sido considerada uma das mais belas do mundo
pela sua natureza e estilo de vida. Devido à sua
localização privilegiada entre o mar e as montanhas, Vancouver tem um dos climas mais amenos
do Canadá durante todo o ano. Faremos uma
visita de orientação do centro da cidade. Acomodação no hotel.
Dia 7º (Sáb): Vancouver
Pequeno almoço Visita à cidade de Vancouver.
Nós começamos em Yaletown, para ir ao exótico Chinatown, a maior do Canadá. A poucos
minutos dali, chegamos ao bairro mais antigo
da cidade, o charmoso Gastown, com um relógio a vapor original e pequenas lojas, galerias
e restaurantes de primeira classe. O terminal de
cruzeiros para o Alasca, Canadá Place, tornou-se
um símbolo da cidade com o seu telhado branco
na forma de cinco velas A poucos minutos do
porto chegamos a Stanley Park, oferecendo
uma vista maravilhosa da baía, da cidade e das
montanhas costeiras. Paramos para tirar fotos de
autênticos totens indígenas. Na saída do parque,
podemos ver a praia da Baía Inglesa, seguindo

Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM845
5 Mai – 25 Mai
2 Jun – 22 Set
29 Set – 29 Set

Duplo

Triplo

Quadruplo

Sup Indiv

2.460
2.630
2.460

2.200
2.310
2.200

2.065
2.150
2.065

1.045
1.215
1.045

$

Iti. MM846
5 Mai – 25 Mai
2 Jun – 22 Set
29 Set – 29 Set

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais
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CANADÁ

1 Jasper
2 Banff

1 Kamloops

a caminhada até a ponte Burrard. Finalizando
nossa visita à cidade, entraremos em Granville
Island com seus artesanatos locais e seu ambiente marinho. No horário agendado, traslado
ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!

Calgary 1

1 Vancouver

Opção de Extensão a Vitória
(Ilha de Vancouver) (10 dias)
Dia 7º (Sáb): Vancouver
Café da manhã. Visita à cidade de Vancouver.
Começaremos em Yaletown, para ir ao exótico
Chinatown, a maior do Canadá. A poucos minutos dali, chegamos ao bairro mais antigo da
cidade, o charmoso Gastown, com um relógio
a vapor original e pequenas lojas, galerias e
restaurantes de primeira classe. O terminal de
cruzeiros do Alasca, o Canada Place, tornou-se
um símbolo da cidade com seu telhado branco
em forma de cinco velas. A poucos minutos do
porto chegamos a Stanley Park, oferecendo
uma vista maravilhosa da baía, da cidade e das
montanhas costeiras. Paramos para tirar fotos
de autênticos totens indígenas. Na saída do
parque, podemos ver a praia da Baía Inglesa,
seguindo a caminhada até a ponte Burrard.
No final da nossa visita à cidade, entraremos
em Granville Island com sua habilidade local
e a atmosfera marítima na marina. Tarde livre.
Acomodação no hotel.
Dia 8º (Dom): Vancouver / Vitória
Café da manhã. Traslado de balsa para a ilha
de Vancouver. Já na ilha visitaremos o Butchart
Gardens, considerado um dos mais belos da
América. À tarde, tempo livre para visitar outras
atrações da cidade, como o Parlamento, o Empress Hotel e passear pela baía. Acomodação
no hotel.
Dia 9º (Seg): Vitória / Vancouver (ad)
Café da manhã. Manhã livre. Mais tarde partida
de ferry para Vancouver. Chegada e traslado ao
hotel. Acomodação no hotel.

SI

Café da manhã. Tempo livre até a hora marcado
para o traslado ao aeroporto. Fim dos nossos
serviços. Até uma próxima viagem!

O Tour Inclui

• Traslados, visitas e excursões em serviço regular segundo itinerário.
• 6/9 (segundo opção selecionada) noites nos
hotéis mencionados ou similares.
• Regime de acomodação e café da manhã.
• Entrada ao Parque Heritage em Calgary.
• Passeio no Ice Explorer ( Campos de gelo)
• Entrada a Butchard Garden (opção Victoria).
• Transporte com motorista/guia de língua espanhola.
• Transporte de 1 mala durante todo o percurso.
• Seguro de assistência Mapaplus
NO

Não inclui

• Gastos pessoais como bebidas, gorjetas,
seguros, lavanderia, assim como chamadas
telefônicas.
• Excursões e refeições não indicadas no itinerário.
• As gorjetas no Canadá são de caráter obrigatório, sendo 4$CAD para o motorista e 5$CAD para
o guia (aproximadamente) por pessoa e dia.
Notas Importantes
• Mínimo 2 passageiros.
• A ordem das visitas poderá ser alterada no
destino, mantendo-se íntegro o programa.
• A gorjeta é obrigatória no Canadá.
• O voo de retorno deverá ter saída posterior às
15:00 para poder desfrutar do Tour na cidade
de Vancouver. Caso contrário, o passageiro
perderá a visita.
• Os preços não são válidos para passageiros
residentes ou com nacionalidade canadense.

Dia 10º (Ter): Vancouver

Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo
Opção Victoria, Ilha de Vancouver

Temporada

6

Hotéis previstos ou similares
Cidade

Hotéis

Calgary

Calgary Sheraton Suites Calgary Eau Claire 4*

Banff

Banff Aspen Lodge 3* Sup

Jasper

Tonquin Inn 3*

Duplo

Triplo

Quadruplo

Sup Indiv

Kamloops South Thompson Inn (Rancho)

3.990
4.100
3.990

2.375
2.425
2.375

2.175
2.215
2.175

2.115
2.225
2.115

Vancouver The Sutton Place Hotel Vancouver 4* Sup
Victoria

Fairmont Empress Hotel 4* Sup

Mapamundi: América
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