Canada de Luxo 2020
Café da manhã americano
cambio de guardiã no Parlamento e logo partimos
Quebec. Chegada a últimas horas da tarde. Hospedagem.

TORONTO A MONTREAL
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Dia 6:

Toronto e/ou Buffalo / Niágara Falls

Recepção no aeroporto e traslado a Niágara Falls.
(Favor tomar nota que o horário de entrada nos
apartamentos e após das16:00hs) Resto do dia livre.

Dia 2:

Niágara Falls / Toronto

Café da manhã Americano. A primeira atividade de este
dia e o passeio em barco Hornblower (maio a outubro)
ou os tuneis cênicos (outubro a maio) que nos leva até a
mesma queda das cataratas. Logo visitamos: "Table
Rock”, área do relógio floral, o carro aéreo espanhol.
Faremos um recorrido pela zona residencial e vitivinícola
de Niágara, até chegar a "Niágara on the Lake", um belo
povoado que foi a primeira capital de Canada. Chegada a
Toronto pela rota que acompanha o Lago Ontario. Visita
da cidade. Hospedagem

Dia 3:

Toronto / Mil Ilhas / Ottawa

Café da manhã Americano. Durante a nossa viagem a lá
capital federal do Canada, incluímos o cruzeiro pelo
arquipélago das "Mil Ilhas", onde nasce o Rio Saint
Lawrence. Continuação da viagem até Ottawa.
Ao chegar faremos a visita da cidade. Hospedagem

Dia 4:

Café da manhã Americano. Pela manhã visita da histórica
cidade de Quebec, a mais antiga da nação. Visita
panorâmica: a Universidade de Laval, monumentos
históricos, la Citadel e outros pontos de interesse. Logo
do almoço (não incluído) saída a lá cidade de Montreal.
Chegada e hospedagem.

Ottawa / Quebec

Café da manhã Americano. Na parte da manhã
observaremos o

Montreal

Café da manhã Americano. Na parte da manhã visita
da cidade. Conhecerão a segunda cidade, mas grande
de fala francesa do mundo. Entre os pontos mais
destacados se encontra o velho Montreal: disfrute de
uma viagem no tempo, fundada em 1642, com suas
ruas empedradas que é uma atração principal para os
visitantes. Nesta parte da cidade encontra-se a Basílica
de Notre Dame (visita incluída). Distrito Financeiro e
Comercial, rua Sainte- Catherine, Place ville Marie
(centro comercial subterrâneo), Universidade de Mc
Gill, bairro oriental. Estádio Olímpico, construído para
os jogos olímpicos dem1976, e verdadeiramente uma
obra arquitetônica. Sua torre com seus 165m. e a mais
alta torre inclinada do mundo. Aqui mesmo se encentram
o Biodome e Jardim Botânico. Monte Real, este
encantador parque oferece muitas atividades ao ar livre
e vistas impressionantes da cidade desde seus
miradores, tempo para apreciar uma vista panorâmica
da cidade antes de regressar a nosso hotel. Tarde libre.
Hospedagem

Dia 7:

Montreal

Café da manhã Americano. Na hora indicada traslado
ao aeroporto e fim de nossos serviços.
Os Preços Incluem:
Admissão ol barco de Mil Ilhas - Opera de Maio 1 a
outubro 31 - Fora de temporada se visita el Museu da
Civilização em Ottawa
Circuito programado em hotéis de primeira e primeira
superior
Incluem 6 Cafés da manhã Americanos
Incluem Hornblower Niágara Opera de Maio a
outubro. Fora de temporada será substituído por os
tuneis cênicos.
Incluem1 maleta por passageiro durante o
recorrido, maletas adicionais serão cobradas
Incluem Traslados de chegada e saída

Hotéis Selecionados:

Toronto

Niágara Falls Courtyard by Marriott Niágara Falls/
Doubletree Fallsview Resort & Spa.

Hull
Four Points Sheraton Gatinea-Ottawa
Quebec City Loews Le Concorde

Montreal

Sheraton Centre Toronto

Le center Sheraton

=============================================================================================
Preço por pessoa em dólares americanos
Duplo
Triplo
Quad.
Individual
crianças
2020
$ 1,699.00
$ 1,526.00
$ 1,429.00
$ 2,495.00
$1,045.00
Maio
Junho
Outubro
Novembro

10 17 24 31
7
4 11 18 25
1

Preço por pessoa em dólares americanos
Duplo
Triplo
2020
$ 1,739.00
$ 1,551.00
Junho
Julho
Agosto
Setembro

Quad.
$ 1,455.00

Individual
$ 2,559.00

crianças
$ 1,045.00

14 21 28
5 12 19 26
2 9 16 23 30
6 13 20 27

Circuito se realizara em espanhol e/ou português
Notas:
Confirmação dos hotéis definitivos estarão disponíveis 30 dias antes da saída. E responsabilidade da agencia vendedora de
solicitar esta informação
Em caso de não reunir número suficiente de participantes, circuito se realizara em modernos mini ônibus ou vans.
Preço dos circuitos incluem visitas e excursões indicadas no itinerário.
Toda reserva cancelada sofrera cargos detalhados nas condições general de nosso tarifário.

