CANADÁ CLÁSSICO
9 DIAS / 7 NOITES - JUNHO 19 A ABRIL 20

A partir de

1.919

€*

pt.tui.com

POR PESSOA

TUI, NÚMERO 1 NO MUNDO DAS VIAGENS
*O preço inclui Passagem aérea em voo regular e classe económica, com companhia Lufthansa; 7 ou 8 noites (extensão a
Montreal) nos hotéis previstos ou similares, em regime de alojamento e pequeno-almoço; guia bilingue em espanhol/português durante o circuito; visitas e excursões indicadas no itinerário; transporte em veículos com ar-condicionado; serviço
de bagageiro até uma mala por pessoa durante o circuito; seguro de viagem; taxas de aeroporto e combustível ( no valor
de 239€ - sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes).
TUI AMBASSADOR TOURS, UNIPESSOAL, LDA - Mat. C.R.C de Lisboa - Cap. Social: 7.100.000,00 Euros - NIF 514 076 330 - RNAVT 6488 - COD: CND170619

Canadá Clássico
Toronto, Niágara, Mil Ilhas, Ottawa, Mt. Tremblant, Québec e Montreal
Junho 19 a Abril 20
9 Dias / 7 Noites - Desde 1.919 € por pessoa
(10 Dias / 8 Noites - com extensão a Montreal)
Saídas 2019
Junho: 24; Julho: 1, 8, 15, 22, 29; Agosto: 5, 12, 19, 26; Setembro: 2, 9, 16, 23, 30; Outubro: 7, 14, 21, 28; Novembro: 11; Dezembro: 23, 30;
Saídas 2020
Janeiro: 13; Fevereiro: 3, 24; Março: 16; Abril: 6, 13
Dia 1 - Portugal / Toronto
Partida de avião em direção a Toronto, via cidade de conexão. Chegada e transporte para o hotel.
Dia 2 - Toronto / Niágara / Toronto
Pequeno-almoço. Às 07h00 encontro com o guia para realizar a visita panorâmica da cidade: a Câmara Municipal, o Parlamento Provincial, a
Universidade de Toronto, o bairro boémio de Yorkville, a zona residencial e a área onde se encontra a torre CN, a mais alta do mundo. Saída em
direção a Niágara. Viagem pelo rio a bordo do “Hornblower”, que nos leva até à queda das cataratas (maio a outubro). No Inverno será substituído pelos túneis cénicos, situados atrás das cataratas. Vista panorâmica desde Table Rock. Continuação em direção a Niagara on the Lake,
através da rota do vinho para conhecer a antiga capital do Canadá. Regresso a Toronto. (250 Km)
Dia 3 - Toronto / Mil Ilhas / Ottawa (Hull)
Pequeno-almoço. Saída em direção a Mil Ilhas, onde será realizado um passeio em barco pelas Mil Ilhas do rio St. Lawrence (maio a outubro). No
Inverno será substituído pelo Museu da Civilização em Ottawa. Continuação em direção a Ottawa, capital do país e sede do governo. Chegada
e visita panorâmica à cidade. Alojamento. (399 Km)
Dia 4 - Ottawa / Mt. Tremblant
Pequeno-almoço e continuação da visita à cidade, na qual se incluem os seguintes lugares de interesse: o Parlamento, as mansões do Governador e do Primeiro-Ministro, o Canal Rideau e a zona residencial, ao render da guarda ( julho a agosto). À tarde, saída em direção à Região dos
Montes Laurentinos, onde se encontra a maioria dos centros de ski do este do Canadá. Alojamento (145 Km).
Dia 5 - Mt. Tremblant / Quebec
Pequeno-almoço e saída em direção ao Québec. Paragem numa cabana para degustar do xarope de ácer caramelizado e conhecer o processo
de produção. Continuação e à chegada ao Québec, visita à cidade: os Campos de Batalha, o Cabo Diamante, o Jardim de Joana D’Arc, a Grande
Allée, o Parlamento da província do Québec, a porta São Luís, a Cidadela, a Praça de Armas, a área do hotel Chateau Frontenac, o Hotel de Ville,
o Porto Velho e a Praça Real. Alojamento (390 Km).
Dia 6 - Quebec
Pequeno-almoço e dia livre para realizar visitas facultativas (com suplemento) ou atividades pessoais). Alojamento.
Dia 7 - Quebec / Montreal
Pequeno-almoço e saída para Montreal, capital cultural e da moda do Canadá, também conhecida pela sua vida noturna e gastronomia. Visita
de cidade: Basílica de Notre Dame, Praça de Armas, a Praça Cartier, o Porto Velho, o Edifício da Câmara Municipal, o porto de Montreal, o bairro
francês, o estádio dos Jogos Olímpicos de 1976, o parque do Monte Real, o Oratório de Saint-Joseph e a Golden Square Mile. Alojamento (256
km).
Dia 8 - Montreal / Portugal
Pequeno-almoço. À hora indicada, transfere para o aeroporto para voo de regresso a Portugal. Noite a bordo.
Dia 9 - Portugal
Chegada.
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EXTENSÃO MONTREAL
Dias 1 a 7
Mesmo programa que Canadá Clássico.
Dia 8 - Montreal
Pequeno-almoço e dia livre para descobrir a cidade. Sugerimos que passeio pela parte velha de Montreal, zona que ainda conserva o ambiente
a recordações da vida franco-canadiano do século XVIII. Alojamento.
Dia 9 - Montreal / Portugal
Pequeno-almoço. À hora indicada, transfere para o aeroporto para voo de regresso a Portugal. Noite a bordo.
Dia 10 - Portugal
Chegada.

PREÇOS
O Melhor da Guatemala

Duplo

Canada Clássico
Triplo
Indv.

Criança 3-11

Duplo

Canada Clássico e Montreal
Triplo
Indv.
Criança 3-11

24 Jun - 28 Out 19

1.978 €

1.818 €

2.598 €

1.325 €

2.059 €

1.874 €

2.759 €

1.325 €

11Nov19 - 13 Abr 20

1.919 €

1.778 €

2.479 €

1.325 €

1.981 €

1.831 €

2.626 €

1.325 €

13 Jan 20 - 13 Abr 20

1.919 €

1.778 €

2.479 €

1.325 €

1.981 €

1.831 €

2.626 €

1.325 €

HOTÉIS PREVISTOS
Toronto

Chelsea

(2 noites)

(Turística sup.)

Ottawa / Hull

Capital Hill Hotel & Suites / Four Points by Sheraton Gatinea-Ottawa

(1 noite)

(Primeira)

Mt. Tremblant

Marriott Residence Inn

(1 noite)

(Primeira)

Quebec
(2 noites)

Le Classique Quebec

EXTENSÃO MONTREAL
Montreal

Le Nouvel Hotel Montreal

(1 noite)

(Turística Sup.)

Os nossos preços incluem: Passagem aérea em voo regular e classe económica, com companhia Lufthansa; 7 ou 8 noites
(extensão a Montreal) nos hotéis previstos ou similares, em regime de alojamento e pequeno-almoço; guia bilingue em
espanhol/português durante o circuito; visitas e excursões indicadas no itinerário; transporte em veículos com ar-condicionado;
serviço de bagageiro até uma mala por pessoa durante o circuito; seguro de viagem; taxas de aeroporto e combustível ( no valor
de 239€ - sujeitas a alteração até à data de emissão dos bilhetes).
Os nossos preços não incluem: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e épocas altas, extras de carácter
pessoal e qualquer outro serviço não mencionado no itinerário.
Observações: Gorjetas obrigatórias não incluídas durante o circuito. Transferes de entrada ou saída em diferentes datas às
indicadas no circuito não estão incluídos, consultar suplemento no momento da reserva. No dia de chegada, a entrada no hotel
está disponível a partir das 16h00.
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