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Oeste Canadense Básico

DIA 1 (Terça) - CALGARY
Chegada a Calgary. Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Hospedagem.
DIA 2 (Quarta) - CALGARY - BANFF
Café da manhã. Manhã livre. Às 13:00 horas partiremos para uma panorâmica de 1 hora da
cidade visitando o Centro Comercial e Financeiro, Universidade, o Bairro Chinês etc. Continuamos
para Banff passando pelas rampas de Ski dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1988, os campos de
pastagens da reserva indígena da nação Stoney e pela região de Kananaskis chegando a nosso
hotel. Hospedagem.
DIA 3 (Quinta) - BANFF - LAKE LOUISE - COLUMBIA ICEFIELDS - HINTON
Após o café da manhã saída para o passeio de Banff e região visitando as quedas do Bow
Falls, Tunnel Mountain, os Hoodoos etc.. Continuamos em direção a Lake Louise para visita e
fotos deste lindo lago e seu Glaciar Victoria. Seguimos a viagem contemplando de perto o Bow e
Peyto Lakes, chegando a Columbia Icefields onde poderemos andar sobre as geleiras num ônibus
conhecido como snocoach que percorre alguns trechos dos 300 km2 cobertos de gelos do
Athahasca Glacier (ingresso incluído). Após o passeio, saída para Hinton. Hospedagem.
DIA 4 (Sexta) - HINTON - JASPER - BLUE RIVER - KAMLOOPS
Café da manhã incluído. Nesta manhã, entraremos no Jasper National Park para visitar a cidade
de Jasper e região. Continuaremos a viagem via o Monte Robson Provincial Park onde teremos a
oportunidade de contemplar o “Monte Robson” com 3.954 m, o ponto culminante das Montanhas
Rochosas Canadenses. Prosseguiremos a viagem via Blue River e Clear Water até chegarmos ao
hotel em Kamloops. Hospedagem.
DIA 5 (Sábado) - KAMLOOPS - WHISTLER
Café da manhã Continental. Sairemos de manhã via Cache Creek com destino a Whistler,
chegada e panorâmica do local e tempo para lazer e para aproveitar a bela paisagem ao redor do
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vilarejo de montanha de Whistler. A energia única e inconfundível de Whistler vai alimentar a sua
mente, corpo e espírito, fazendo com que você queira voltar sempre. Uma energia que flui de
Whistler e Blackcomb, as impressionantes montanhas paralelas que possibilitam tantas aventuras
ao ar livre, até a vibrante Vila de Whistler, ideal para pedestres. Experimentar Whistler, sinta a
energia e deixe a acolhedora cultura alpina da comunidade fazer com que você se sinta em
casa. Hospedagem.
DIA 6 (Domingo) - WHISTLER - HORSESHOE BAY - NANAIMO - VICTORIA
Café da manhã. Hoje seguimos nossa viagem a Horseshoe Bay e partiremos de ferryboat
para Nanaimo. Chegando a Nanaimo seguiremos pelo Strait of Georgia Shoreline até a cidade de
Victoria. A capital da British Columbia mescla o charme colonial britânico com o gosto inovador
da costa oeste pela moda, comida e artes. Hospedagem.

DIA 7 (Segunda) - VICTORIA - SWARTZ BAY - VANCOUVER
Após o café da manhã, partimos para uma panorâmica da cidade de Victória visitando
os principais pontos turísticos como Harbour Front, a Universidade de Victoria, as áreas
residenciais na beira-mar, entre outros. Neste dia visitaremos o famoso Butchart Gardens
(ingresso incluído) e continuaremos para Swartz Bay, onde tomaremos o ferry a Vancouver.
Chegada e hospedagem.
DIA 8 (Terça) - VANCOUVER
(Café da manhã Incluído). Pela manhã passeio de cidade desta linda cidade do Pacifico. Em seu
passeio visitaremos o Centro Comercial e Financeiro, Old Gastown, a agitada Chinatown, English
Bay e Stanley Park, etc, terminando no hotel as 12:00 horas. Na parte da tarde a horário a ser
determinado, transporte ao aeroporto. Passageiros com voos reservados antes das 15:00 horas,
perderão o passeio de cidade (não reembolsável). Fim dos nossos serviços.
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INCLUI:
• 07 noites de hospedagem nos hotéis mencionados ou similar
• Café da manhã tipo Continental diário
• Transporte em ônibus/minibus ou van de acordo com o número de passageiros
• Guia acompanhante falando Português e/ou Espanhol para todo o percurso
• Circuito se limita a 1 mala de viagem e 1 maleta de mão por pessoa em todos veículos utilizados
no transporte
• 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

DATAS DE SAÍDA 2016:
Maio: 17, 24, 31
Junho: 07, 21, 28
Julho: 05, 12, 19, 26
Agosto: 02, 09, 16, 23, 30
Setembro: 06, 13, 20, 27
Outubro: 04

HOTÉIS PREVISTOS:
CALGARY
BANFF
HINTON
KAMLOOPS
WHISTLER
VICTORIA
VANCOUVE
R

Sandman Hotel Calgary City Centre
Rundlestone Lodge
Holiday Inn Hinton
Five 540 Forty Downtown Hotel
Coast Blackcomb Suites at Whistler
Royal Scot Hotel & Suites
Rosedale Hotel

PREÇOS POR PESSOA EM DÓLARES CANADENSES (CAD) - PARTE TERRESTRE
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INDIVIDUAL
3.055,00

DUPLO
2.190,00

TRIPLO
1.965,00

QUÁDRUPLO
1.845,00

CRIANÇAS(*)
1.155,00

(*) Crianças menores de 12 anos compartilhando quarto com 2 adultos.
– O imposto IRRF não está incluído devido a indefinição da alíquota por parte do governo
brasileiro, consulte-nos.

Obs:
• Valores por pessoa em Dólares Canadenses (CAD) convertidos em Reais (R$) no dia do
fechamento do pacote.
• Saídas garantidas a partir de 2 passageiros.
• Não inclui nenhum tipo de passagem aérea.
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