Canadá Expresso 2022-2023
7 dias

Parte Terrestre
7 Dias / 6 Noites
New York, Boston, Quebec, Montreal, Ottawa, Toronto e Niagara Falls

Parte Terrestre
7 Dias / 6 Noites

Day-by-Day
1º Dia - New York - Boston

3º Dia - Quebec – Montreal

Pela manhã, saída rumo a Boston via
estado de Connecticut. Chegada a
Boston onde iniciaremos nossa visita a
cidade:

Café da manhã americano.
Pela manhã visitaremos a histórica
cidade de Quebec, a mais antiga desta
nação. Visita panorâmica: a Universidade
de Laval, monumentos histórico, a
Cidadela e outros pontos de interesse.
Depois do almoço (não incluído)
partiremos para a cidade de Montreal.
Alojamento.

2º Dia - Boston - Quebec
Café da manhã americano. Pela manhã
saímos para a cidade de Quebec
acompanhada pela bela paisagem que é
a “Montanhas "Apalaches" nos estados
de
New
Hampshire
e
Vermont.
Chegaremos
no
meio
da
tarde.
Alojamento.

4º Dia - Montreal

6º Dia - Toronto – Niagara Falls

Café da manhã americano. Pela manhã,
visita a cidade que é a Capitalo da moda
no Canadá. Visitaremos a Basílica de
Notre Dame,a Praça de Armas, a Praça
Cartier, o Porto Velho, o edifício do
Ajuntamento, o Porto de Montreal, o
bairro francês, o estádios dos jogos
olímpicos de 1976 e outros locais de
interesse. Tarde livre, Hospedagem.

Café da manhã americano.
Pela manhã iniciamos nosso tour pela
cidade: a Prefeitura, o Parlamento
Provincial, Universidade de Toronto,
Yorkville: The Neighbourhood boêmio,
parte alta de Forest Hill e a área onde
está localizada a conhecida torre CN. Em
seguida, continuaremos para Niagara,
que
se
localiza
a
uma
hora
aproximadamente, no caminho iremos
visitar a cidade sonho que é "Niagara on
the Lake", a primeira capital que teve
Canadá. Faremos um tour pela região
vinícola de Niagara e começaremos o
passeio pela área, visitando o relógio
floral; o redemoinho no qual o Carro
aéreo espanhol. Passeio de barco "Maid
of the Mist" (maio a outubro) ou os
túneis cênicos (outubro a maio).
Chegada. Alojamento.

5º Dia - Montreal – Ottawa –
Toronto
Café da manhã americano.
Saída pela manhã para chegar à cidade
de Ottawa. Ao chegar, faremos o tour
pela cidade, visitando o Parlamento,
bairros
residenciais,
mansões
do
Primeiro Ministro e Governador Geral,
as residências dos embaixadores, a
Suprema Corte e outros pontos de
interesse. Após o almoço (não incluso)
saída para Brockville para desfrute de
um pequeno cruzeiro nas "Mil Ilhas" do
Rio St. Lawrence.
Esta região é o local onde foi criado o
popular Thousand Islands, também é
uma das regiões do leste do Canadá
preferida como destino turístico. O
cruzeiro, que tem uma duração
aproximada de 1 hora, mostra as
espetaculares vistas panorâmicas da
área e fornece informações sobre a
história da região, suas lendas e seu
povo. Você também pode ver neste lugar
navios de todo o mundo que eles
navegam com cautela nas seções
estreitas do rio St. Lawrence, o canal de
água doce mais longo do mundo.
Continuação da viagem de ônibus para
Toronto. Chegada. Alojamento.
* Extensão

7º Dia - Niagara Falls – New York
Café da manhã continental.
Pela manhã, saída com destino a New
York chegando no final da tarde.

Incluído
Cruzeiro Mil Ilhas opera entre 1º maio a 31 outubro, fora de temporada visita ao
Museu da Civilização em Otawa.
01 diária de hotel em Boston com café americano.
01 diária de hotel em Quebec com café americano.
02 diárias de hotel em Montreal com café americano.
01 diária de hotel com café americano em Toronto.
01 diária de hotel com café continental em Niagara.
Hotéis de categoria Turista ou turista superior.
Cruzeiro Maid of the Mist - opera de maio a outubro. Fora de temporada será
substituído pelos túneis cênicos.
1 mala por pessoa.

Não Incluído
Parte Aérea nacional e internacional
Traslados de chegada e partida em Nova York
Diária(s) de hotel em New York
Alimentação e bebidas não mencionadas como incluídas
Gastos pessoais
Despesas com documentação (passaporte, vistos)
Seguros de viagens
Qualquer outro serviço não mencionado como incluído.

Observações
É responsabilidade do passageiro ter a documentação necessário para entrar nos
Estados Unidos e Canadá.

Saídas
2022
Setembro
Outubro

3 10 17 24
1 15

Dezembro 17
2023
Março
Abril

4 18
1

8

Preço por pessoa
USD 1.460 Apto Duplo - saídas Setembro-Outubro e Dezembro 2022
USD 1.290 Apto Triplo - saídas Setembro-Outubro -Dezembro-2022
* Valores referenciais por pessoa, mediante disponibilidade de lugares e sujeito a
alterações sem aviso prévio. Reservamo-nos o direito de corrigir eventuais erros nesse
material.

