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LESTE DO CANADÁ PANORÂMICO   

Ride Centre da Polícia Montada do Canadá, conhecendo a 
escola de equitação, o estábulo, a estação de ferraduras e 
as carruagens utilizadas para escoltar a rainha de Inglate-
rra nas suas visitas oficiais. De seguida visita panorâmica, 
passando pelo Canal de Rideau, uma das mais belas estra-
das fluviais da América do Norte; pelo mercado Byward, 
um dos mais antigos do país; e pelo Supremo Tribunal do 
Canadá. Check-in no hotel e resto de dia livre. Descubra os 
esquilos que correm pelos parques e impressione-se com o 
património histórico e cultural da cidade. Alojamento. 

6º DIA:  OTAVA - TORONTO  APA
Pequeno-almoço americano. De manhã, excursão à encan-
tadora região das Mil Ilhas (Thousand Islands). Embarque 
num cruzeiro de uma hora pelo arquipélago que os indíge-
nas apelidaram de “Jardim dos Grandes Espíritos”. Deixe-
se conquistar pelos castelos, faróis, mansões históricas e 
paisagens naturais que dão vida e contam a história das 
diferentes ilhas. Continuação até Toronto,  a maior cidade 
e a capital económica do Canadá.  Chegada e visita pa-
norâmica do centro da cidade, passando pela Câmara Mu-
nicipal, pelo Parlamento de Ontário, pela Universidade, por 
Bay Street, o bairro financeiro, Yonge Street, uma das ruas 
mais longas do mundo, e Eaton Center, um dos principais 
centros comerciais da cidade. Transfer ao hotel e check-in. 
Alojamento.

7º DIA:  TORONTO - ...  PA
Pequeno-almoço americano. Dependendo do horário do 
voo, tempo livre para passear pelos bairros multiculturais 
que revelam o verdadeiro charme de Toronto. Em hora a 
combinar, transfer ao aeroporto. Formalidades de embar-
que e partida em voo com destino à sua cidade de origem, 
via cidade de conexão. Noite e refeições a bordo. 

8º DIA:  ... - LISBOA  
Chegada e Fim dos nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

AM045 8 1 1.430 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 330€  TOTAL 1.760€

1º DIA:  LISBOA - MONTREAL  SA 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes do voo in-
dicado. Formalidades de embarque e partida com destino 
a Montreal, via cidade de conexão. Chegada, formalidades 
aduaneiras e transfer ao hotel para check-in. Assistência 
pelo representante local, o qual lhe dará as boas-vindas 
ao país e o informará sobre o horário do dia seguinte. De-
pendendo da hora de chegada do voo, possível tempo livre 
para descobrir a segunda maior cidade do Canadá. Passeie 
por ruas repletas de história e desvende o ambiente clássi-
co europeu, reinventado, em Montreal, à luz da ousadia e 
inovação do design contemporâneo. Alojamento.

2º DIA:  MONTREAL - QUEBEC  APA
Pequeno-almoço americano. Visita panorâmica desta cos-
mopolita cidade de língua francesa, conhecendo o centro 
histórico de Montreal, o Monte Royal e a famosa cidade 
interior, o maior complexo urbano subterrâneo do mundo. 
Tempo livre nesta espécie de Nova Iorque, cosmopolita e 
multicultural, com o encanto e romantismo de Paris. De tar-
de, saída com destino a Quebec, famosa pelo charme euro-
peu e pela cultura francófona que palpita nas ruelas histó-
ricas e nas coloridas fachadas vitorianas. Chegada e visita 
panorâmica, descobrindo as fortificações, a antiga Praça 
Royal, o Parque das Planícies de Abraham, o Parlamento 
e o Château Frontenac, um dos mais antigos e prestigiados 
hotéis do país. São muitos os que sobem ao observatório 
do último andar deste edifício para admirar a vista espeta-
cular do rio Saint Lawrence. Transfer ao hotel. Alojamento.

3º DIA:  QUEBEC  APA
Pequeno-almoço americano. Dia livre para continuar a vi-
ver a magia da cidade mais europeia da América do Nor-
te. Caminhe por ruas estreitas e acolhedoras, cruzando-se 
com os pintores e músicos que animam o centro histórico. 
Explore bairros verdadeiramente encantadores e desvende 
lugares incríveis como o “Quartier du Petit Champlain” e a 
Rua St Jean. Alojamento.

4º DIA:  QUEBEC - MONT TREMBLANT  MP
Pequeno-almoço americano. Saída em direcção a 
Mont-Treblant e paragem numa típica Cabana de Açúcar 
(“Sugar Shack”), descobrindo as tradições folclóricas do 
Quebec. Depois de conhecermos a arte da produção do 
xarope de maple, será servido um delicioso almoço da 
maneira mais original. Continuação de viagem até Mont 
Tremblant, chegada, check-in no hotel e tempo livre para 
passear nesta bela povoação, uma das estações de esqui 
mais importantes do Canadá. Alojamento.

5º DIA:  MONT TREMBLANT - OTAVA  APA
Pequeno-almoço americano. Partida com destino a Ota-
va, capital do Canadá, situada na fronteira das províncias 
de Ontário e Quebec. Chegada a Otava e visita do Musical 

DATAS DE SAÍDA  PARTIDAS REGULARES

MAIO A OUTUBRO 2019

QUEBEC

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO
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VISTO NÃO INCLUÍDO
Canadá - Obrigatório pedir o eTA - www.canada.ca/eTA  
Consultar procedimentos a ter em www.viagenstempo.pt

2019   

EXTENSÕES 
NO FINAL DO CIRCUITO

CATARATAS DE NIAGARA  
mais detalhes em viagenstempo.pt

desde 270€       

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE HOTÉIS
Montreal Le Centre Sheraton 4*
Québec Hilton Québec 4*
Mont Tremblant Fairmont Mont Tremblant 4*
Otava Lord Elgin 4*
Toronto Sheraton Centre Toronto 4*
*Na saída de 16 de Agosto - alojamento em Quebec em hotel de 3*

DATAS DE ÍNICIO EM PORTUGAL 
2019

MAI 24 31 AGO 2 9 16 23 30

JUN 7* 14 21 28 SET 6 13 20 27

JUL 5 12 19 26 OUT 4

SUPLEMENTOS AÉREOS
AIR TRANSAT (N) 1/5-15/6 BASE
AIR TRANSAT (N) 16/6-30/10 170

Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possí-
vel confirmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada 
circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível em 
termos de horários e preços e indicado o respetivo suplemento.

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: AM045                        VOOS

Preço Base Lisboa 1430
Total com Taxas de Aeroporto : 330 1760
Sup. Individual 520

* SUPL. SAÍDA 7 JUN GRAND PRIX
    Em duplo 110

    Em Individual 230

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes. Guia bilingue espanhol e italiano. 
Dependendo do número de participantes, o acompanhamento 
poderá ser feito por um motorista-guia.
Realização de circuito sujeita a mínimo de participantes.
O pequeno almoço poderá ser servido junto ao lobby do hotel em 
regime de self-service ou em restaurantes próximos.
Não inclui gorjetas a guias e/ou motoristas (3/4 UDS por dia/pax).
Possibilidade de pré e pós-noites: consulte-nos.

NOTA : ESTE CIRCUITO NÃO É RECOMENDÁVEL PARA CRIANÇAS 
COM IDADE INFERIOR A CINCO ANOS.

NOTA IMPORTANTE    
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

ENTRADAS E VISITAS INCLUÍDAS
Visitas panorâmicas de Toronto, Otava, Quebec e Montreal
Cruzeiro pelas Mil Ilhas (Thousand Islands)
Cabana de Açúcar (Sugar Shack)


