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Bem-vindo! Viaje junto com a Lusanova pelo Mundo.
Fundamos a Lusanova em 1959, em Lisboa, e desde lá estamos
desbravando o mundo com você, oferecendo viagens para
diversos países nos 5 continentes.
Aos 60 anos de história, reafirmamos nosso compromisso
de realizar sua viagem dos sonhos indo além do que você imagina,
surpreendendo da ida à volta em cada detalhe com segurança,
confiança e profissionalismo.
Seja um dos mais de 30 mil passageiros que levamos para
curtir novas e inesquecíveis aventuras pelo mundo todo ano.
Permita-se viajar com a Lusanova.
Compartilhe todas as experiências de uma viagem junto de quem
você mais gosta. Personalize o roteiro da viagem que você sempre
sonhou em fazer em grupo. Acesse lusanova.com.br/cotacoes
e faça seu orçamento.

Siga-nos nas redes sociais
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razões para viajar

5 boas razões

para viajar com a Lusanova

01

Uma longa experiência de 60 anos

A nossa viagem inicia-se em 1959. Para nós a hospitalidade significa fazer
sentir ao cliente que está em casa, mesmo quando se encontra num outro
continente.

02

uma questão de confiança

03

inovar para melhorar em cada ano

04

a garantia de uma operadora idónea

05

a qualidade como missão estratégica

Num mundo incerto que muda rapidamente um valor importante é a confiança, sempre difícil de conquistar, por isso na Lusanova empenhamo-nos
diariamente para conseguir garantir esse valor ao cliente.

Numa realidade em constante mudanças, procuramos inovar, transformando as boas ideias em realidades. Tendo sempre presente os valores do
passado, de que muito nos orgulhamos.

O nosso objetivo é garantir o máximo de qualidade nos serviços que
préstamos, o modo que temos para manter sempre um alto padrão de
exigência é ter em atenção as opiniões dos nossos clientes, aprimorando
o que dever ser melhorado.

Colocamos sempre o nosso cliente no centro das nossas preocupações,
para podermos atender as expectativas de qualidade que ele nos exige. Estamos atentos aos detalhes da viagem para que ela seja um sonho realizado.
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Diretório de viajante

tours

anos

Dicas e informações
ao turista
Para a sua segurança, a sua tranquilidade e o bom planejamento da viagem, apresentamos
todas as informações necessárias a você.
Excelentes preços/serviços de qualidade

HORÁRIOS

A Lusanova Tours não acredita que o passageiro deva pagar um preço
exagerado por um serviço excelente e umas férias fenomenais. A nossa
política de preços incomparáveis é possível pelo grande poder de compra estabelecido através dos anos, da longa relação com a indústria do
turismo e da rede de companhias associadas por todo o Mundo.

Para que a viagem decorra de forma agradável e organizada é necessário que os horários estabelecidos pelo guia sejam cumpridos por
todos os passageiros.
Recomendamos que se apresente com 5 minutos de antecedência
aos locais de encontro marcados pelo guia durante a viagem.

Translados

MOEDA / CÂMBIOS

Na chegada ao aeroporto de início do roteiro escolhido, quando tiver
um traslado incluído, após recolher a sua bagagem, saia para o saguão
de chegadas e procure o seu transferista, que habitualmente o aguarda com um letreiro com o seu nome ou logo da Lusanova Tours. O
transferista o transportará ao hotel previsto, e dará toda a informação
sobre a programação do dia seguinte, pois o transferista não é o guia
que acompanha o grupo. Nota Importante: Se perder um vôo de conexão, mudarem o seu vôo de chegada ou a sua mala demorar a sair, se
estão em duas ou mais pessoas, uma deverá sair para avisar o transferista ou avise pelo telefone ou e mail de emergência indicado no
voucher. Não nos responsabilizamos pelos serviços de traslados em
que não nos comunicaram os atrasos ou mudança de vôos. Em virtude dos participantes viajarem em vários vôos de diversas companhias
aéreas e diferentes horários de chegada, os traslados de chegada e
saída podem ser efetuados de forma coletiva ou individualmente.

Consulte antes de viajar a cotação das moedas em relação ao Euro. O
nosso guia orientará os passageiros, quando necessário, para efetuar
trocas de moeda.

Quando receber a sua documentação de viagem, confira os vouchers
que lhe são entregues, se as datas e serviços estão correctos, e se está
indicado os telefones de emergência. Com a documentação de viagem
entregaremos uma listagem dos hotéis previstos para a vossa viagem.

Seleccionamos um conjunto de hotéis de qualidade para que se sinta
como em casa. A localização dos hotéis foi determinante para a sua
contratação.
Os hotéis que utilizamos são bons, funcionais e confortáveis, classificados oficialmente como Primeira Categoria, Turística Superior ou
Turística.
Todos com W.C. privativo, telefone e televisão, minibar, cofre, secador
de cabelo e sistema de ar condicionado. Destacamos que a qualidade e classificação dos hotéis é variável de país para país. A maioria
dos quartos triplos, são normalmente quartos duplos com uma cama
agregada (extra), restringindo portanto, o espaço e o conforto nos
quartos, pelo que somente aconselhamos o seu uso por familiares ou
2 adultos e 1 criança. Os hotéis previstos podem ser alterados por hotéis similares em categoria e qualidade. O horário normativo de entrada nos hotéis será após as 14.00 horas e a saída até às 12.00 horas.
Fora destes horários para ter disponível o seu quarto, solicite com antecedência e antes de iniciar a viagem, as noites extras que pretender.
Se desejar cama de casal, solicite ao efectuar a sua reserva.

EARLY CHECK-IN / LATE CHECK-OUT

REFEIÇÕES

Alguns voos para determinadas partes do mundo poderão ter horários menos convenientes como sejam partidas ou chegadas madrugadoras; com
um custo extra, e para sua comodidade, poderá entrar no quarto logo após
a chegada ou usufruir do mesmo até à hora do traslado para o aeroporto.

Todas as refeições servidas para os grupos, são em menu turístico
fixo, com horário préestabelecido, e em aérea reservada para o grupo
seja nos hotéis ou em restaurantes. Não estão incluídas as bebidas.
Orientamos que são menus turísticos elaborados para agradar a todos, embora saibamos que não se pode agradar a todos os tipos de
hábitos culinários.

vouchers

POLÍTICAS DE CANCELAMENTO
Cada destino tem a sua política de cancelamento, na maior parte das
vezes bastante restritiva; consulte-nos.

BAGAGEM / CARREGADORES NOS HOTÉIS
Identifique a sua bagagem com o vosso nome, endereço, cidade de residência, país e telefone. A Bagagem é pessoal e de responsabilidade
do passageiro. O espaço nos bagageiros dos ônibus é limitado a uma
mala por pessoa com um peso médio de 20 quilos. Recomendamos
que leve roupas confortáveis e não esqueça que algumas visitas em
cidades são realizadas caminhando pelos lugares turísticos, pelo que
recomendamos levar calçados confortáveis. Para uma noite especial
leve uma roupa mais elegante, no resto da viagem vista-se desportivamente e confortavelmente. Não abandone a sua bagagem de mão nos
restaurantes ou lobbies dos hotéis e evite o contacto com estranhos.
Atenção na chegada aos hotéis à abertura dos bagageiros do ônibus dê
atenção ás suas bagagens. Aquando da saída do hotel deverá conferir
se a vossa bagagem foi transportada para o ônibus correto.
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Hotéis

TELEFONE
O número internacional do Brasil é o 00 55, no entanto, poderá fazer
ligações a cobrar no destino. Caso o faça a partir do quarto do hotel,
poderá lhe ser cobrada uma taxa de serviço, informe-se sobre os
números de telefone para ligar para o Brasil a cobrar no destino via
Embratel.

DICAS ÚTEIS
Guarde sempre os seus bens pessoais (dinheiro, passaporte, jóias, passagens, etc.) no cofre do quarto de hotel (alguns hotéis poderão cobrar
taxa de serviço pelo seu uso). Utilize os cartões de crédito internacionais ou cheques de viagem que são aceites em todas as cidades para
evitar transportar dinheiro “em espécie”. Por razões de segurança não
deixe nos restaurantes sobre as cadeiras, roupas ou bolsas, e na rua ou
nos transportes públicos, tenha cuidado com a sua carteira ou bolsa.

Obrigado por nos escolher para realizar a sua viagem
Grandes Destinos & Exóticos 2019/2020
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América do Norte
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MARAVILHAS DO OESTE AMERICANO
Desde

$4.140
13

Di a s
ref: LUS – MOA13D

Las Vegas

Roteiro:
Las Vegas 3N Fresno 1N Yosemite Park / San Francisco
Santa Bárbara / Malibu / Los Angeles 3N
Datas de
saída do Brasil

(Segunda-Feira)
2019
Maio: 06;
Junho: 10;
Julho: 08;
Agosto: 05;
Setembro: 02;
Outubro: 14.

Incluso:

• 12 noites em hotéis mencionados acima ou
similares
• Café da Manhã Diario Buffet
• Guia acompanhante falando português
• Guias locais em San Francisco e Los Angeles
falando Português ou Espanhol
• Ingressos para atrações mencionadas acima em programação
• Traslado de Chegada e Saida, Aeroporto /
Hotel / Aeroporto
• Transporte de 01 mala por pessoa

Não incluso:

• Passagem aérea,
•R
 efeições não mencionadas;
•Q
 ualquer item não mencionado como incluso;
•Q
 ualquer item mencionado como sugerido ou opcional
•Q
 ualquer outra excursão não especificada
na seção “Incluso”

Itinerário:

3N

Monterrey / Carmel / San Luis Obispo

Guia Acompanhante
em Português

1º Dia (Domingo) – Brasil / Las Vegas

Apresentação no aeroporto com destino a Las Vegas.

2º Dia (Segunda) – Las Vegas

Chegada a Las Vegas, capital mundial da diversão. Famosa por seus
luxuosos cassinos e hotéis, a cidade reserva várias opções de entretenimento e preços acessíveis. Isso sem contar com a possibilidade
de ter a sorte grande de voltar para casa com algum dinheiro extra
ao faturar em algum cassino da região. Recepção e traslado do aeroporto de Las Vegas até o hotel. Chegada e hospedagem. Nota importante: Neste dia nosso guia brasileiro encontrará o grupo no hotel.
As 19h30 teremos um encontro do grupo com o guia na recepção do
hotel para apresentação e primeiras dicas de viagem.

3º e 4º Dias (Terça e Quarta) – Las Vegas

Café da manhã no hotel. Dois dias inteiramente seus e nosso guia oferecerá toda a orientação necessária para que
você curta a viagem 100%. Aproveite tudo o que essa intensa cidade tem para proporcionar! Você passará o dia visitando as atrações disponíveis nos vários hotéis ao longo da
The Strip e dará uma volta ao mundo em um único dia. Você
pode começar o tour passeando na ponte dos suspiros ou
em gôndolas dos canais de Veneza (The Venetian), almoçar
em uma ilha dos mares do sul (Mandalay Bay), e jantar em
um Bistrô Parisiense ao lado da Torre Eiffel (Hotel Paris Las
Vegas). Se existe um lugar no mundo feito para ser vivido à
noite, este lugar é Las Vegas, afinal, ao entardecer, as luzes
coloridas dos imensos cassinos começam a acender.

5º Dia (Quinta) – Las Vegas / Fresno

Café da manhã no hotel. Partiremos com destino a Fresno,
a principal cidade do Vale de San Joaquim, iniciaremos uma
etapa diferente da nossa viagem, passando pelo impressionante deserto do Mojave e conhecendo uma outra Califórnia, mais rural e selvagem. Seguiremos para uma breve visita a Calico Ghost Town, uma interessante cidade fantasma
que dá a impressão de estar em meio ao velho oeste, além
de abrigar o principal centro minerador da região. No fim do
dia, chegaremos a Fresno para descansar. Hospedagem.

América do Norte

6º Dia (Sexta) – Fresno / Yosemite Park / San Francisco

Café da manhã no hotel. Saída para visita a outro grande
parque natural, o Yosemite National Park. Seus vertiginosos precipícios, cachoeiras e vegetação se combinam e
fazem deste famoso vale uma das paisagens montanhosas mais bonitas do mundo. Conheceremos seus grandes
ícones: o Capitão, Half Dome e outras cachoeiras. Tempo
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1N

NOVIDADE 2019/20

livre para almoçar destro do parque (NÃO INCLUSO). Pela
tarde, seguiremos viagem rumo a São Francisco. Chegada
no fim da tarde e hospedagem.

7º Dia (Sábado) – San Francisco

Café da manhã no hotel e, em seguida, saída para visitar a cidade. Passaremos por lugares como Financial District, Union
Square, Theatre District, Nob Hill, Lombard Street, Grace Cathedral, Chinatown e Haight Ashbury. Também teremos uma
vista panorâmica desde a colina de Twin Peaks. Na região,
você poderá fotografar a Golden Gate desde o “Palace Of Fine
Arts”. Nosso tour seguirá por Salsalito, com suas vistas, galerias de arte e casas vitorianas. Após uma visita ao Ghirardelly
Square, nosso inesquecível circuito chega ao fim no Fisherman’s Warf, que junto com o “Pier 39” completam a oferta
de lazer junto ao mar. O restante do dia é livre. Sugerimos um
passeio de barco pela Baía e, pela noite, visita a North Beach,
conhecida como a “Little Italy”, um autêntico coração noturno
da cidade, repleto de restaurantes. Hospedagem

8º Dia (Domingo) – San Francisco

Café da manhã no hotel. Dia livre para curtir um pouco mais do
clima relaxante da cidade. Diferente de outras grandes metrópoles americanas, constantemente aceleradas, em San Francisco diminuímos o passo e curtimos cada bela rua da cidade.
Suba em cada cable car que passar ou alugue uma bicicleta.
Afinal, o melhor da cidade é passear sem pressa. Em qualquer
caminho, você descobrirá, a cada ladeira, mesmo que canse um
pouquinho, uma nova atração. Você também pode repetir uma
das atrações visitadas no dia anterior, como o Píer 39, uma das
mais disputadas áreas de lazer da cidade e que reserva o Presídio de Alcatraz (INGRESSOS NÃO INCLUSOS), com um incrível
tour pelas antigas instalações carcerárias. Hospedagem.

9º Dia (Segunda) – San Francisco / Monterey /
Carmel / San Luis Obispo

Café da manhã no hotel. Saída pela manhã pela Highway 1
com destino à Península de Monterey, a primeira capital da
colônia espanhola na Califórnia e um dos principais portos
pesqueiros da costa oeste. Monterey tem sido o local favorito para muitos poetas e pintores americanos e europeus. Por
isso, faremos um tour panorâmico pela cidade, com uma breve parada para caminhar pelo píer, e seguiremos pela Cannery Row, com suas antigas fábricas de conservas, hoje convertidas em restaurantes e onde teremos tempo livre para
almoço (NÃO INCLUSO). Seguimos viagem pela “17 Miles
Drive”, uma bela estrada da costa até chegarmos a Carmel,
uma das cidades mais charmosas da costa californiana, com
praias belíssimas e lojas atraentes. Após o passeio, seguimos
viagem até chegar a região de San Luís Obispo. Hospedagem.
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Los Angeles

10º Dia (Terça)– San Luis Obispo / Santa Bárbara /
Malibu / Los Angeles

Café da manhã no hotel. Partimos pela manhã com destino a Los Angeles e, no caminho, prosseguimos para
Solvang, um povoado surpreendente que parece um
cantinho da Dinamarca nos Estados Unidos, até chegar
a Santa Bárbara, um balneário encantador semelhante a
uma vila colonial espanhola do século XXVII, é conhecida
como Riviera Americana graças ao charme de suas ruas
com traços da arquitetura mediterrânea e construções
espanholas com lojas e restaurantes. Parada breve para
almoço (NÃO INCLUSO) próximo ao píer de Santa Bárbara
e continuação da viagem, que passará por Malibu e Santa
Mônica, praias mundialmente conhecidas. Enfim, chegaremos a Los Angeles, capital do cinema, no fim do dia.
Chegada no hotel e hospedagem. Restante do dia livre.

11º Dia (Quarta)– Los Angeles

Café da manhã no hotel e saída para visita à “Cidade dos
Anjos”. Iniciaremos nosso tour passando pelos pontos mais
centrais desta incrível cidade, destacamos a Cathedral of Our
Lady of the Angels, informalmente chamada de Catedral de
Los Angeles, onde teremos um breve momento para apreciar seu design contemporâneo. Em seguida partiremos com
destino ao Pier de Santa Monica um dos pontos turísticos
mais procurados de Los Angeles, que além da espetacular
vista para o Oceano Pacífico, considerada umas das mais
belas da Califórnia, tem como atrativo o fim da ROTA 66 e
o clássico carrossel que encanta crianças e adultos. Continuamos nosso tour até chegar a Beverly Hills, a sofisticada
colina onde vivem os grandes artistas de cinema, cruzaremos a Sunset Strip, o lugar favorito das estrelas, com uma
coleção de boutiques de luxo, restaurantes, clubes de rock e
discotecas. Continuaremos rumo a Griffith Observatory, com
Localização

Preços por pessoa
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

Café da manhã no hotel. Hoje o dia é livre para percorrer todas
as atrações que a cidade tem para oferecer: estúdios de cinema em plena atividade, praias com o autêntico clima da Califórnia, parques temáticos emocionantes, museus incríveis,
restaurantes e mercados tão diversificados quanto a cultura
local. Tudo isso sem esquecer uma vida noturna agitada e repleta de opções de compras – capazes de deixar qualquer um
encantado. Nosso guia brasileiro estará à disposição de todos
para dar dicas e sugestões. Retorno ao hotel e hospedagem.

13º Dia (Sexta) – Los Angeles / Brasil

Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, traslado,
SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de Los Angeles.
Nota importante: o guia brasileiro NÃO acompanha os passageiros
do traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões diferentes para a saída dos Estados Unidos, é possível que o
guia brasileiro não permaneça na cidade neste dia até que o ultimo
passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o guia
brasileiro dará previamente todas as informações aos passageiros
sobre o traslado de saída. Fim dos nossos serviços.

(Ou similares)

Las Vegas
Fresno
San Francisco
San Luis Obispo
Los Angeles
Datas

12º Dia (Quinta) – Los Angeles

San Francisco

Hotel
Hotel Aria ****
Hotel Doubletree By Hilton ****
Hotel Parc 55 ****
Hotel Hampton Inn & Suites San Luis Obispo ****
Hotel Marina Del Rey Doubletree By Hilton ****

(Em USD):

Duplo

Single

Triplo

Quadruplo

$ 4.140
$ 4.389
$ 4.256
$ 4.426
$ 4.145
$ 4.407

$ 6.144
$ 6.457
$ 6.362
$ 6.692
$ 6.146
$ 6.654

$ 3.384
$ 3.664
$ 3.518
$ 3.621
$ 3.452
$ 3.609

$ 3.289
$ 3.512
$ 3.364
$ 3.465
$ 3.297
$ 3.426
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Santa Bárbara

9

América do Norte

Hotéis Previstos

uma vista espetacular da bacia de Los Angeles e do famoso
cartaz de Hollywood e finalizamos a programação com tempo para caminhar na “Calçada da Fama” e observar as estrelas que decoram uma das calçadas mais famosas do mundo.
Será possível fotografar o Grauman’s Chinese Theatre e o
Dolby Theatre, onde acontece a glamorosa entrega do Oscar. Tour pela Universal Studios Hollywood (INGRESSOS INCLUSOS), um parque charmoso, com uma vista incrível para
o Hollywood Studios e uma quantidade imensa de galpões
e prédios de emissoras e estúdios. Tudo isso sem contar a
sensação de saber que é por ali que são gravados os grandes
sucessos do cinema e da TV. Retorno ao hotel e hospedagem.

ROTA DOS PARQUES NACIONAIS
Desde

$1.964
12

Di a s
ref: LUS – RPQ12D
8 refeições

Horseshoe Bend

Roteiro:
Los Angeles 1N Laughlin 1N Grand Canyon 1N Horseshoe Bend / Antelope Canyon / Monument Valley
Mesa Verde / CanyonLands / Moab 1N Arches / Capitol Reef / Bryce Canyon 1N Zion /Las Vegas 1N Death Valley 1N
Yosemite 1N 17-Mile Drive / Monterrey / São Francisco 1N
Datas de
chegada a Los Angeles:

(Terças-Feiras)
2019
Junho: 11, 25;
Julho: 9, 23;
Agosto: 6, 13, 20;
Setembro: 3, 17;
Outubro: 1.

Incluso:

• Hospedagem por 10 noites
• Transferência Meet & Greet and Arrival * em
Los Angeles e transferência de partida em
São Francisco (SFO Aeroporto apenas)
• 10 cafés da manhã continentais
• 8 jantares
• City Tour de Los Angeles e São Francisco
• Ônibus com ar condicionado e guia de língua
espanhola para todo o passeio
• Impostos incluídos
• Entradas aos Parques Nacionais (Grand
Canyon, mesa verde, arcos, capitol, recife,
bryce Canyon, Zion, Vale da Morte, Yosemite), Ferradura Bend, Antelope Canyon,
Monument Valley e Unidade de 17 milhas

Não incluso:

América do Norte

• Passagens Aéreas
• E xtras de caráter pessoal
• T udo que não esteja mencionado no programa

Notas importantes:

-Meet & Greet não será fornecido para chegadas
de voos depois das 10 da noite e antes das 7 horas da manhã.
-A partida do tour no 2º dia será às 08:00h no
Hotel Four Points by Sheraton Aeroporto LAX.
-Crianças menores de 8 não são aceitos.

10

Itinerário:

Guias Locais

falando Espanhol

1º Dia (Segunda) – Brasil / Los Angeles

Apresentação no aeroporto com destino a Los Angeles.

2º Dia (Terça ) – Los Angeles

Chegada a Los Angeles , assistência Meet & Greet* e traslado ao hotel em transporte ( Shuttle ).

3º Dias (Quarta) – Los Angeles / Laughlin (462 km)

Café da manhã continental. Pela manhã, veremos todos
os pontos turísticos da “Cidade dos Anjos”, incluindo famosa Hollywood Boulevard, o Teatro Chinês de Grauman,
a calçada da fama, Sunset Strip, Downtown Los Angeles
e as famosas praias. Viajaremos pelo Deserto de Mojave
para Laughlin, margeando o rio Colorado. Hospedagem
e Jantar.

4º Dias (Quinta ) – Laughlin / Parque Nacional do
Grand Canyon / Tuba Cidade (464 km)

Café da manhã continental. Hoje é dedicado à visita de
uma das sete maravilhas naturais do mundo, o Grand
Canyon. Uma paisagem poderosa e inspiradora, O
Grand Canyon domina os nossos sentidos através de
seu tamanho imenso: 277 milhas de rio (446 km) de
comprimento, até 18 milhas (29 km) de largura e uma
milha (1,6 km) de profundidade. Continuaremos ao longo do deserto com parada ao posto Comercial de Cameron, antes de chegar a Tuba City, nosso destino final
de hoje, localizado no coração de Navajo. Hospedagem
e Jantar.

5º Dia (Sexta) – Tuba City / Horseshoe Bend / Antelope
Canyon / Monument Valley / Cortez (516 km)

Café da manhã continental. Logo cedo partida para Tuba
City e não esqueça sua câmera! Comece o dia com uma
curta caminhada de meia milha até Horseshoe Bend. Com
uma lenta correnteza de águas verdes do Rio Colorado
em contraste com o Arenito Navajo, com um giro de 270
graus, uma das imagens fotográficas mais espetaculares
do sudoeste americano. Continuaremos com o tour ao
Antelope Canyon e teremos a oportunidade de fotografá
imagens criadas pelo sol em suas paredes altas, um dos

1N

canyons mais espetaculares no mundo. Em seguida, viajaremos para Monument Valley, terra do índio Navajo. O
vale é inesquecível paisagens com suas torres rochosas.
No final da tarde, pernoite na cidade de Cortez. Hospedagem e Jantar.

6º Dia (Sábado) – Cortez / Parque Nacional de Mesa
Verde / Canyonlands / Moab (379 km)

Café da manhã continental. Descubra o Mesa Verde National Park, casa dos índios Pueblo Ancestral, um Patrimônio Mundial da UNESCO, com mais de 600 penhascos . À tarde, continuaremos a um ponto de vista com
vista Canyonlands National Park, que preserva passagens coloridas de inúmeros canyons do rio Colorado e
seus afluentes. Jantar e pernoite na pitoresca cidade de
Moab.

7º Dia (Domingo) – Moab / Arches National Park /
Capitol Reef Parque Nacional / Bryce Canyon (427 km)

Café da manhã continental. Continuaremos o tour à outro
magnífico parque nacional: Arcos, uma sinfonia de cores e
formas criadas pelas forças da natureza. Passaremos pelo
Capitol Reef National Park, uma área de penhascos semelhantes a recifes cobertos por formações de arenito branco,
antes de chegar ao Bryce, nosso destino final do dia. Hospedagem e Jantar.

8º Dia (Segunda) – Bryce Canyon/ Parque Nacional
de Zion/ Las Vegas (381 km)

Café da manhã continental. Partida para o Bryce Canyon.
Aproveitaremos uma paisagem inesquecível: de pináculos
de arenito e grutas. Este parque tem uma impressionante variedade de cores e formas que mesmo o artista mais
talentosos teriam dificuldades em capturar. Seguiremos
para outro impressionante parque nacional: Zion. Continuaremos ao longo o rio Virgin para o deserto de Mojave no
estado de Nevada. Na parte da tarde, chegaremos em Las
Vegas, a cidade de luzes.

9º Dia (Terça) – Las Vegas / Parque Nacional do
Vale da Morte/ Bakersfield (311 km)

Café da manhã continental. Hoje visitaremos o Vale da
Morte *, o maior parque nacional dos EUA , com seus
mais famosos pontos turísticos: Zabriskie Point, Furnace Creek Visitor Centro e Badwater - o ponto mais baixo
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Yosemite

abaixo do nível do mar , uma incrível paisagem . No início
da noite, chegaremos na pequena cidade de Bakersfield.
Hospedagem e Jantar. * Quando as temperaturas são
superiores a 110 F, a rota será Las Vegas - Bakersfield
- Calico.

10º Dia (Quarta)– Bakersfield / Parque Nacional de
Yosemite / Modesto (451 km).

Café da manhã continental. Hoje visitaremos Yosemite, o
segundo parque nacional mais popular e destino turístico
natural na Califórnia. Aprecie a bela paisagem do vale de
Yosemite com suas majestosas formações rochosas e
cachoeiras de tirar o fôlego. No final da tarde, viajaremos
através do fértil vale de San Joaquin, Modesto o destino
final hoje. Hospedagem e Jantar.

11º Dia (Quinta)– Modesto / 17- Mile Drive /
Monterey / São Francisco
Café da manhã continental. Deixando a área de Yo-

Hotéis Previstos
Localização

Los Angeles
Laughlin
Tuba City
Cortez
Moab
Bryce Canyon
Las Vegas
Bakersfield
Modesto
San Francisco

(Ou similares)

semite, viajaremos através da base das montanhas
de Sierra Nevada, País de ouro da Califórnia, a caminho de Monterey, Primeira capital da Califórnia.
Depois de uma parada nesta linda cidade litorânea,
viajando pela deslumbrante 17 Mile Drive conhecida
pelos seus exclusivos campos de golfe, belas vistas e
distintas fauna, em seguida, visitaremos a pitoresca
e encantadora vila de Carmel. Continuaremos para
o norte para São Francisco, “The City by Bay. ”Na
chegada, os pontos turísticos da cidade de um dos
belas cidades na América: Union Square, Chinatown,
Golden Gate Park e Fisherman’s Wharf com vista à
Ilha de Alcatraz do outro lado da baía. Hospedagem
e Jantar.

12º Dia (Sexta) – São Francisco / Brasil

Café da manhã continental. Transferência do aeroporto
de saída por transporte.

Fim dos nossos serviços.

Monument Valley

Hotel

Four Points By Sheraton - Los Angeles Airport
Aquarius Casino Resort
Quality Inn Navajo Nation, Days Inn Flagstaff, Cameron Trading Post, Grand Canyon Plaza
Holiday Inn Express Mesa Verde
Super 8 Moab, Days Inn Moab
Bryce View Lodge, Grand Lodge at Brian Head
Circus Circus
Hilton Garden Inn Bakersfield
Best Western Palm Court Inn, Best West Orchard Inn, Bayment Inn & Suites Modesto, Settle Inn Modesto
Hotel Whitcomb, Comfort Inn by the Bay, Holiday Inn Civic Center, Hotel Bijou

Preços por pessoa

(Em USD):

Datas
01Abr-14Jul; 14Ago-30Set
15Jul-13Ago
01Out-31Mar

Duplo

Single

Triplo

Quadruplo

Criança**
de 8 a16 anos

$ 1.964
$ 1.999
$ 2.098

$ 2.746
$ 2.780
$ 2.877

$ 1.744
$ 1.780
$ 1.877

$ 1.633
$ 1.669
$ 1.767

$ 1.177
$ 1.212
$ 1.310
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Horários nos Hotéis:
Check In – após as 15h00 ; Check Out até às 11h00

Vibrante Leste canadense
Desde

$3.805
11

Di a s
ref: LUS – VLC11D

Ottawa

Roteiro:

Toronto

3N

Ottawa

Datas de
Saída do Brasil:

(Quinta-Feira)
2019
Maio: 09;
Junho: 13;
Julho: 04;
Agosto: 08;
Setembro: 12;
Outubro: 10.

Incluso:

• 1 0 Noites Hospedagem em apartamento
standard em hotéis categoria primeira,
INCLUSO café da manhã BUFFET;
•P
 asseios e visitas conforme roteiro com
guia local falando português;
• I ngresso para visita ao CN Tower;
• T icket de barco no Hornblower Niagara
Cruise para visita às Cataratas do Niágara;
• T icket de barco ao arquipélago “Mil Ilhas”;
• I ngresso para visita à Basílica de Notre
Dame;
•Ô
 nibus ou van de luxo com ar condicionado;
• T raslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto
COM ASSISTÊNCIA;
•G
 orjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01mala por pessoa);

América do Norte

Não incluso:

• Passagem aérea,
•R
 efeições não mencionadas;
•Q
 ualquer item não mencionado como incluso;
•Q
 ualquer item mencionado como sugerido ou opcional
•Q
 ualquer outra excursão não especificada
na seção “Incluso”
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2N

Quebec

2N

Montreal

2N

Itinerário:

Guia Acompanhante
em Português

1º Dia (Quinta) – Brasil / Toronto

Apresentação no aeroporto com destino a Toronto.

2º Dia (Sexta) – Toronto

Chegada à Toronto, a cidade com espírito de grandeza! Considerada a maior cidade do Canadá, é também a quinta maior
região metropolitana da América do Norte. É aqui que o Canadá
acontece, a cidade é sede da terceira maior Bolsa da América do
Norte e de muitas outras áreas da indústria que movem a economia do país anualmente. Recepção e traslado do aeroporto
de Toronto até o hotel. Chegada e hospedagem.

3º Dia (Sábado) – Toronto

Café da manhã no hotel , em seguida, visita aos principais
pontos turísticos da cidade, tais como: Palácio do Governo,
Universidade, o boêmio bairro de Yorkville, Chinatown, City
Hall – que marca o início da era moderna de Toronto – Eaton Centre, Casa Loma, entre outros. O passeio chega ao
fim na hora do almoço com uma visita à CN TOWER (INGRESSOS INCLUSOS). Lá teremos uma vista panorâmica
fantástica da cidade! O almoço NÃO ESTÁ INCLUSO, mas
sugerimos que a refeição aconteça no restaurante giratório da CN TOWER. Para os que desejam ir às compras, a
sugestão é passar a tarde no Eaton Centre, com mais de
230 opções de lojas, ou conhecer os mais de 25 quilômetros da cidade subterrânea, repleta de galerias comerciais
e situada embaixo do centro financeiro. O restante da tarde
é livre, hospedagem.

4º Dia (Domingo) – Toronto / Cataratas do Niágara /
Toronto

Café da manhã no hotel. Saída em direção às famosas
Cataratas do Niágara. Uma vez ali, embarcaremos no Hornblower Niágara Cruise, um pequeno barco que nos levará
à base das famosas cataratas (INGRESSO INCLUSO). Após
o passeio, haverá tempo livre para visitar o Parque da Rainha Victória e a Table Rock, com sua linda vista panorâmica. Regressando pelo Relógio Floral e pela Escola de Horticultura, faremos uma parada em Niágara-On-The-Lake,
uma cidade simpática e aconchegante na entrada do rio
Niágara, e um percurso maravilhoso com um passeio ao

redor do lago Ontario. Passaremos ainda pelo centro da
cidade, que reserva Queen Street, a principal rua da região,
repleta de casas com estilo vitoriano, cafés, restaurantes
e sorveterias. O passeio termina com o retorno à Toronto.
Certamente será uma visita inesquecível. Retorno ao hotel
e hospedagem.

5º Dia (Segunda) – Toronto / Mil Ilhas / Ottawa

Café da manhã no hotel. Saída pela manhã, onde trafegaremos pela Thousand Islands Parkway, margeando
cerca de 1.500 pequenas ilhas espalhadas no perímetro
do rio São Lourenço. Lá, também faremos um passeio de
barco por meio do arquipélago das “Mil Ilhas” (INGRESSOS INCLUSOS). Seguimos viagem até Ottawa, a capital
do Canadá. Dinâmica, e situada às margens do rio que
dá nome a cidade, e separa as províncias de Ontário e
Quebec. São nessas provinciais que ouviremos inglês e
francês pelas ruas e descobriremos o orgulho canadense
pelos destinos nacionais e marcos históricos. Chegada
ao hotel e hospedagem. Restante da tarde livre.

6º Dia (Quarta) – Ottawa

Café da manhã no hotel e, em seguida, partida para conhecer Ottawa. O tour começa pelo Parlamento e apresenta as mansões do Governador e Primeiro Ministro, o
canal Rideau e a zona residencial, nos meses de julho e
agosto teremos a chance de observar a troca de guardas,
uma herança inglesa no Canadá. Como o restante do dia
será livre, sugerimos visita ao Museu da Civilização, o mais
importante da região, ou a Montes Laurentinos, onde se
encontram a maioria dos centros de esqui do leste do Canadá. Vale destacar que os centros são atrações tanto no
verão quanto no inverno. Já durante a noite sugerimos um
passeio pelo Byward Market, uma linda área histórica restaurada com excelentes opções de bares, pubs e restaurantes, além de lojas e boutiques. Hospedagem.

7º Dia (Quinta) – Ottawa / Chemin du Roy / Quebec City

Café da manhã no hotel. Partida de Ottawa com destino à
Quebec City, seguiremos por Chemin du Roy, que atravessa
três das principais regiões turísticas de Quebec (Velha Quebec, Lanaudiére e Mauricie) e apresenta um rico patrimônio
da história francesa com suas vilas e mansões. É nesse
passeio que iremos descobrir paisagens de rara beleza.
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Quebec City

Logo após, seguimos até o Santuário de Nossa Senhora
do Cabo de Madeleine para breve visita. Chegada à Quebec City, cidade mais antiga do Canadá e que representa
um pedaço da França em território canadense. O lugar foi
reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Hospedagem no hotel e restante da tarde livre.

8º Dia (Quinta) – Quebec City / L’Ilie D’Orleans /
Montmorency Fall / Quebec City

Café da manhã no hotel. Pela manhã, partida para visita
panorâmica aos principais pontos turísticos desta cidade
de belezas incomparáveis, veremos o interior do Chateau
Frontenac, castelo símbolo do Canadá Francês, o centro
financeiro, a residência dos embaixadores, o Plains de
Abraham, belo parque que foi cenário da grande batalha
entre franceses e ingleses, e a Citadel, maior fortificação
antiga da América do Norte. Continuamos para visita
à L’ile d’Orléans, ilha histórica e tradicional com belas
paisagens ao longo do rio São Lourenço, berço da Nova
França. O local oferece uma experiência cultural única,
com diversidade e qualidade na oferta turística. Seguimos viagem até chegar à Montmorency Falls, a maior
cachoeira da região com uma altura de cerca de 30 metros a mais do que aquelas encontradas nas cataratas do
Niágara. Retorno ao hotel e restante do dia livre.

9º Dia (Sexta) – Quebec City / Montreal

Café da manhã no hotel. Manhã livre. Sugerimos uma
visita à velha Quebec, com seus restaurantes e tabernas típicas, repletas do sabor francês. Sentiremos a
magia secular desta cidade caminhando por suas ruas
estreitas e apreciando artistas e músicos por toda a
Localização

Café da manhã no hotel. Saída para visita à Montreal,
uma cidade cosmopolita de língua francesa que se destaca, entre outras razões, por sua vida noturna e gastronômica. Conheceremos as áreas financeira e comercial, a
Praça de Armas, o Parque Olímpico, onde aconteceram os
jogos olímpicos em 1976, a Basílica de Notre Dame (INGRESSOS INCLUSOS), considerada um dos símbolos mais
importantes da Old Montreal, o majestoso oratório de St.
Joseph, entre outros pontos da cidade. Hospedagem e
restante do dia livre. Para os que desejam continuar desbravando, sugerimos uma visita à Velha Montreal, com
seus prédios clássicos datados do século XVII e edificações com resquícios de culturas do passado. Aos que não
resistem a um circuito de compras, indicamos um passeio
pelas ruas Saint Catherine, Saint Denis e avenida Laurier.

11º Dia (Domingo) – Montreal / Brasil

Café da manhã no hotel. Traslado, SEM ASSISTENTE, do
hotel até o aeroporto de Montreal. Nota importante: o Guia NÃO
acompanha os passageiros do traslado de saída até o aeroporto.
Como há muitos voos e conexões diferentes para a saída do Canadá, é possível que o guia não permaneça na cidade neste dia
até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo
caso, o guia dará previamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado de saída.

Preços por pessoa

Montmorency Fall

Fim dos nossos serviços.

(Ou similares)

Hotel

Toronto
Ottawa
Quebec City
Montreal

Datas

10º Dia (Sábado) – Montreal

Chelsea Hotel ****
Delta City Centre ****
Delta Quebec ****
Marriott Chateau Champlain ****
(Em USD):

Maio, Junho, Julho, Agosto, Outubro
Setembro

Duplo

Single

Triplo

Quadruplo

$3.805
$4.134

$5.460
$5.985

$3.377
$3.720

$3.240
$3.479
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Montreal
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Hotéis Previstos

parte. No início da tarde, saida para a cidade de Montreal, capital cultural e da moda do Canadá. Hospedagem
e restante do dia livre. Sugerimos visita ao Cassino de
Montreal. Quem sabe não é o seu dia de sorte!

TORONTO E NOVA YORK
Desde

$1.910
9

Di a s
ref: LUS – TNYC9D

Toronto

Roteiro:

Toronto

2N

Corning / Williamsport

Datas de
chegada a Toronto:

(Sábados)
2019
Junho: 22;
Julho: 27;
Agosto: 17;
Setembro: 7,14.

1N

Washington DC

1N

Itinerário:

Lancaster / Filadélfia
Guias Locais

falando Espanhol

1º Dia (Sexta) – Brasil / Toronto

Apresentação no aeroporto com destino a Toronto.

2º Dia (Sábado) – Toronto - Chegada

Chegada em Toronto. Transfer para o hotel e alojamento. Jantar
não incluído.

3º Dia (Domingo) – Toronto / Cataratas do Niágara /
Toronto (280 km - 4h)

América do Norte

Café da manhã no hotel. Partida para Niagara. Almoço
(meia pensão) com vista para as cataratas e visita das
Cataratas do Niágara. Começaremos nas cataratas, orgulhosos de ser uma das Sete Maravilhas do Mundo - talvez
a mais cativante de todas -, oferecendo uma experiência
multisensorial. Passeio de barco a bordo do Hornblower (ex
-Maid of the Mist). Volte para Toronto. Cena (não incluída) e
acomodação em Toronto.

4º Dia (Segunda) – Toronto / Corning / Williamsport
(545km - 6h00)

Washington DC

14

Café da manhã no hotel. Pela manhã, cruzaremos a fronteira com os Estados Unidos para visitar o Watkins Glen
Park, na região de Finger Lakes, em Nova York. Escuro e
úmido, com estradas escuras, rochas de formas estranhas,
plantas raras e solidão assustadora, Watkins Glen é o tipo
de lugar que você esperaria encontrar em um filme de fic-

1N

Nova York

2N

NOVIDADE 2019/20

ção científica. Depois, continuaremos na Corning, uma pequena cidade dedicada à indústria do vidro. Visite o Corning
Crystal Center, fábrica e museu, onde aprenderemos sobre
3.500 anos de produtos artesanais de vidro. Almoço (não
incluído). Partida para Williamsport para jantar (meia pensão) e acomodação.

5º Dia (Terça) – Williamsport / Washington DC (330
km - 4h00)

Café da manhã no hotel. Partida para Washington D.C.
Almoço (não incluído) à chegada. À tarde, recorreu a Washington DC para conhecer os edifícios públicos mais
famosos dos Estados Unidos: a Casa Branca, o Supremo Tribunal e o Capitólio, sede do Congresso do Estado.
Em seguida, a ampla avenida com os impressionantes
monumentos dos presidentes Washington, Jefferson,
Lincoln e Franklin D. Roosevelt. Cena (meia pensão) e
alojamento.

6º Dia (Quarta) – Washington DC / Lancaster /
Filadélfia (320km - 3h45)

Café da manhã no hotel. Hoje a primeira parada será no
País Amish, onde vários grupos religiosos alemães se estabeleceram na época dos primeiros colonos. Visita guiada
a uma Fazenda Amish que nos permite entender os costumes, estilo de vida e história da comunidade Amish. Almoço (não incluído). Continuamos a Filadélfia e visitamos
o Independence Hall. Tanto a Declaração da Independência
quanto a Constituição dos Estados Unidos foram assina-
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Nova York

7º Dia (Quinta) – Nova York (200 km - 2h)

Café da manhã no hotel. Partimos para Nova York, a Big
Apple. Visita guiada ao Brooklyn para um vislumbre de
seus prédios vermelhos do século XIX, Prospect Park e
Park Slope. Almoço (não incluído). À tarde, visita guiada a
Manhattan começando pela Times Square e sua imensa
tela iluminada. Depois descemos a Quinta Avenida para
visitar a Catedral de Saint Patrick, o imponente Rockefeller Center, o Flatiro Building, a Grand Central Station,
Wall Street e o Financial District. Continue até o Greenwich Village com suas ruas arborizadas, Soho e Chinatown. Jantar (opção de meia pensão) e acomodação
em Manhattan.

Hotéis Previstos
Localização

Preços por pessoa
$1.910

9º Dia (Sábado) – Nova York / Brasil

Partida Café da manhã no hotel. Manhã livre. Almoço
(não incluso) e traslado ao aeroporto para embarque no vôo
de volta.

Fim dos nossos serviços.

(Ou similares)

Toronto
Williamsport
Washington / Rockville
Philadelphia
New York

Duplo

8º Dia (Sexta) – Nova York

Café da manhã no hotel. De manhã visitaremos lugares lendários como a Estátua da Liberdade na Ilha Ellis,
onde mais de 12 milhões de imigrantes passaram. Almoço (não incluído). À tarde, visite o Empire State Building para admirar a vista da cidade a partir do observatório do 86. Centenas de holofotes iluminam o prédio
à noite com cores diferentes, dependendo dos eventos
que acontecem na cidade. Volte para o hotel. Tarde livre. Jantar na Times Square (opção de meia pensão) e
alojamento.

(Em USD):

Hotel
Toronto Don Valley Hotel
Hampton Inn Williamsport
Cambria Hotel & Suites
Holiday Inn Express Philadelphia E - Penn's Landing
Holiday Inn Express Manhattan Midtown West

Single

Triplo

Quadruplo

$2.863

$1.720

$1.593

Suplemento para Meia Pensão – Por pessoa USD 462,00
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Incluso:

• Traslados aeroporto / hotel / aeroporto,
• Hospedagem baseado em quarto duplo,
• T ransporte em modernos ônibus com ar condicionado e guia em espanhol e / ou português para grupos de 19 ou mais passageiros,
• Transporte em mini ônibus modernos com ar
condicionado e guia em espanhol para grupos de
18 ou menos passageiros (pode ser um motorista / guia no caso de grupos muito pequenos)
• Café da manhã diário deluxe americano
ou continental
• Guia local na visita a Washington.
• As seguintes visitas e atrações: Hornblower
(empregada da névoa); Watkins Glen; Corning
Crystal Center, Fazenda Amish (2h) ; Independence Hall Ellis / Liberty Island com o Museu da
Imigração com guia de áudio, Observatório no
86º andar do Empire State Building
• Taxas e gorjetas (exceto para o motorista
e o guia)

Não incluso:

• Passagem aérea,
•G
 orjetas para o motorista e o guia ($ 3- $
4 por dia e por pessoa é o costume padrão nos Estados Unidos e no Canadá),
• Despesas pessoais,
• Transporte de malas,
• Bebidas,
•R
 efeições não incluídas (almoços) ou opção de meia pensão (jantares)
• passageiro adicional
•Q
 ualquer outra excursão não especificada
na seção “Incluso”
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das neste prédio de tijolos de 1732. Também não sentimos falta do Sino da Liberdade, um dos símbolos mais
inspiradores do país. Cena (meia pensão) e acomodação
na Filadélfia

Canadá panorama oriental
Desde

$CAD1.841
7

Di a s
ref: LUS – CPO7D
1 refeição

Quebec

Roteiro:

Montreal / Quebec

Datas de
chegada a Montreal:

Sextas-feiras
Maio: 24, 31;
Junho: 7, 14, 21, 28;
Julho: 5, 12, 19, 26;
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30;
Setembro: 6, 13, 20, 27;
Outubro: 4.

Incluso:

•R
 ecepção no aeroporto + traslado
para hotel
•6
 noites de hospedagem conforme
itinerário (ou similar)
•S
 erviço de maleteiro (1 mala por
pessoa) Guia/Motorista ( dependendo do número de pessoas) Billíngue
(Italiano & Espanhol ou Português &
Espanhol )
•Ô
 nibus de luxo com ar-condicionado,
micro-ônibus, van ou carro(dependendo do número de pessoas)
•R
 efeições: 6 cafés da manhã americano, 1 almoço
•V
 isita guiada por Montreal, Quebec,
Ottawa e Toronto

Entrada às seguintes atrações:

• Visita de uma cabana de açúcar ( Sugar
shack)
• Cruzeiro Mil Ilhas
• Impostos e taxas de serviço não reembolsáveis.

Não incluso:

• Passagens aéreas;
• Bebidas às refeições;
• Tudo o que não esteja incluído no programa
• Ônibus e guia no 3º dia em Quebéc.
• Todos os transportes aéreos e tudo que
não estiver mencionado acima.

2N

Mont Tremblant

1N

Ottawa

1N

Toronto

1N

1º Dia (Sexta) – Montreal

Chegada ao aeroporto, recepção e traslado . Serviços de
informações e assistência. Check-in e Pernoite.

incluindo: a escola de equitação, estábulo, estação de ferraduras
e a estação Landau (carruagens) utilizadas para escoltar a sua majestade, a Rainha. Após a visita, é possível comprar souvenirs do
Musical Ride. Continuação do city tour pelo Canal Rideau, o mercado Byward e a Suprema Corte do Canadá. Check-in no hotel e
pernoite. (AB)

2º Dia (Sábado) – Montreal / Quebec (260 km)

6º Dia (Quarta) – Ottawa - Toronto (430 km)

Itinerário:

Guias Locais

falando Português ou Espanhol

Café da manhã. Pela manhã, tour de orientação desta vibrante
metrópole: incluindo o velho porto,a montanha Mont-Royal,
a famosa cidade subterrânea e o distrito financeiro. Tempo
livre antes da partida pela tarde para Quebéc city. Chegada em
Qubéc e visita guiada pelas fortificações da cidade, incluindo:
Place Royale, o parque das Planícies de Abraham, o Parlamento e o hotel Château Frontenac, check-in e pernoite. (AB)

Café da manhã. Pela manhã, saída em direção à região das Mil
Ilhas Thousand Islands), onde irão aproveitar 1 hora de cruzeiro pelo coração das ilhas no qual os indíginas chamavam de ``
Jardim dos grandes espíritos¨. Esta região possui mais de 1860
ilhas, as quais se formaram após a última glaciação. Continuação em direção à Toronto. Chegada em Toronto e visita guiada
pelo centro da cidade, incluindo Bay Street, o bairro financeiro, a Prefeitura, o Parlamento de Ontário, a Universidade de
Toronto, Yonge Street e Eaton Center. Checkin no hotel e pernoite. (AB)

3º Dia (Domingo) – Quebec

Café da manhã. Dia livre para compras e explorar a cidade histórica. Pernoite. (AB)

7º Dia (Quinta) – Toronto

4º Dia (Segunda) – Quebec / Mont Tremblant (380 km)

Café da manhã. Check-out no hotel. Traslado ao aeroporto . (AB)

Café da manhã. Saída pela manhã e parada no caminho para
avistarem a espetacular cachoeira Montmorency com 83 metros de altura. Parada para um delicioso almoço no caminho em
um autêntico Sugar Shack, onde será possível descubrirem as
tradições folclóricas do Quebéc. Continuação até Mont Tremblant,chegada, check- in no hotel e tempo livre para descoberta
deste belo vilarejo e uma das estações de esqui mais importantes do Canadá. Pernoite. (AB, L)

Fim dos nossos serviços.

Hotéis Previstos

5º Dia (Terça) – Mont Tremblant / Ottawa (163 km)

Café da manhã. Partida pela manhã em direção à Ottawa, capital
do Canadá. Ao chegar na cidade, faremos uma visita guiada iniciando pelo Musical Ride Centre da Polícia montada do Canadá,

Preços por pessoa
Duplo
1.841
200

(Em Dólar CAD):

Single

(Ou similares)

Cidade

Hotel

Montreal
Quebec
Mont Tremblant
Ottawa
Toronto

Le Centre Sheraton ****
Hilton Québec ****
Fairmont Mont Tremblant
Lord Elgin****
Sheraton Centre Toronto ****

Triplo

Quádruplo

Criança ( 5 a 11 anos )

2.807
1.650
1.550
Suplemento para saída durante o “Grand Prix” (Junho 7)
421
130
100

Extensão Pré tour 1Noite - Tour a pé em Montreal

964
-

(EPA-003):

* 1 noite na seguinte hospedagem (ou similar) : Montreal (1) - Le Centre Sheraton ****
* Guia bilíngue em Espanhol e Italiano
* 1 Café da manhã Americano
* Impostos e taxas de servicço não reembolsáveis.

Duplo

Single

Triplo

Quádruplo

Criança ( 5 a 11 anos )

427

585

400

400

213

Extensão 1Noite—Cataratas de Niágara

América do Norte

NOVIDADE 2019/20

(EPA-002):

* 1 noite de hospedagem conforme indicado (ou similar): Toronto (1) - Sheraton Centre Toronto Hotel ****
*Guia/Motorista (dependendo do número de passageiros) bilíngue (Espanhol e Italiano) da Receptour Canada
* Transporte de luxo Ônibus, mini– ônibus ou van con ar condicionado
* 1 café da manhã Americano, 1 almoço
* Admissão para o cruzeiro Hornblower
* Impostos não reembolsáveis e taxas de serviços

Duplo

Single

Triplo

Quádruplo

Criança ( 5 a 11 anos )

428

599

399

379

179

Traslado de saída de Toronto (não privado): base 1-2 = Cad 175, // base 3-5 = Cad 290
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