
 

 

 

 

  

ITINERÁRIO – Dezembro 2022: 

DIA 1 – 26 – MONTREAL / CHEGADA: Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Restante do dia livre para atividades 
independentes. Hospedagem. 

DIA 2 – 27 – MONTREAL: Café da manhã americano. Em seguida, realizaremos uma visita panorâmica de Montreal, cidade 
romanticamente tradicional e inovadora, cativa os visitantes com seus diferentes estilos de arquitetura, seu encanto do 
velho continente, a energia de Norte América e seu multiculturalismo. Visitaremos o Velho Montreal, a Plaza de Armas, a 
Plaza Cartier, o edifício da prefeitura, a área do estádio dos jogos olímpicos de 1976, o distrito comercial e financeiro, a 
milha quadrada de ouro, onde viveram as famílias mais ricas do pais do século XIX, o parque do Monte Real e  oratório São 
Jose. Tarde livre para compras por conta do passageiro. Aproveite as melhores ofertas do ano conhecida como "Boxing 
Week", esta semana as lojas oferecem os melhores descontos em roupa e eletrônicos. Hospedagem. 

DIA 3 – 28 – MONTREAL – MONT TREMBLANT – MONTREAL: Café da manhã americano. Saída cedo com destino à região 
dos Montes Laurentinos, onde concentram-se a maioria dos centros de esqui do leste do Canadá. Através de espetaculares 
paisagens chegamos atá Mont Tremblant, considerado o mais importante centro de esqui do leste da América do 
Norte.  Atividades para realizar: esqui (programas para esquiadores debutantes disponível), patinação sobre gelo, moto-
neves, entre outras. Estas atividades tem custo adicional e não estão incluídas no pacote, o passageiro deverá 
contratar diretamente conforme sua preferencia. Regresso a Montreal no final do dia. Hospedagem. 

DIA 4 – 29 – MONTREAL – QUEBEC: Café da manhã americano. Saímos com destino à cidade de Quebec. Na chegada 
faremos uma visita panorâmica onde conheceremos os campos de batalha, o cabo diamante, a pitoresca Rua Gran-Allé, o 
parlamento da província de Quebec, a cidade amuralhada, a cidadela, a praça de armas e a área do Chateau Frontenac, a 
área dos governadores, a prefeitura, o porto velho e a Praça Real. Almoço (incluso) em uma típica cabana de açúcar. Pela 
tarde sugerimos uma visita opcional ao mercado natalino "Marché de Noel", onde será possível disfrutar e degustar 
comidas, vinhos e doces caseiros. Feira muito especial que tem farta oferta de brinquedos e bonecos confeccionados pelos 
artesãos da região. Hospedagem. 

DIA 5 – 30 – QUEBEC: Café da manhã americano. Dia livre para atividades independentes. Os amantes do esqui poderão 
disfrutar da Montanha de Mont Ste-Anne ou descobrir o centro histórico, patrimônio cultural da humanidade. 
Hospedagem. 

DIA 6 – 31 – QUEBEC – VALCARTIER – QUEBEC: Café da manhã americano. Visita ao Village Valcartier (incluído). Iremos 
descobrir as atividades de inverno desta charmosa cidade. Na noite as festividades de ano novo são ao exterior e a passos 
de seu hotel. Espetáculos de bandas canadenses ao vivo, festival de esculturas de gelo e a meia noite fogos artificiais ao 
ritmo dos gritos de um 'Bonne Année'. Hospedagem.  

DIA 7 – 01 JANEIRO 2023 – QUEBEC – MONTREAL: Café da manhã americano. Pela manhã atividade típica de trenó 
puxado por cães (incluído). Quebec é o lugar ideal para viver este tipo de experiência, modo de transporte tradicional do 
local. Regressamos à Montreal. Jantar (incluso) de despedida. Hospedagem. 

DIA 8 – 02 – MONTREAL / PARTIDA: Café da manhã americano. Em horário a ser determinado, traslado ao aeroporto e... 
Fim de nossos serviços. 



PREÇOS POR PERSSOA, PARTE TERRESTRE, EM DÓLARES AMERICANOS: 

QDP TPL DBL SGL 
USD 1.545,00 USD 1.645,00 USD 1.778,00 USD 2.555,00 

 
* Forma de Pagamento: Entrada de 25% e saldo em até 09x no cartão de crédito ou cheque. 
 
VALORES INCLUEM: 
- 07 cafés da manhã americanos. 
- 02 almoços. 
- Passeio de trenó puxado por cães. 
- Passeio ao Village Valcartier. 
- Visitas e excursões indicadas no roteiro. 
- Traslados de chegada e de saída em Montreal (desde e para o aeroporto YUL). 
 
HOTÉIS PREVISTOS (ou similares): 
Montreal – Le Nouvel Hotel Montreal (www.lenouvelhotel.com). 
Quebec – Delta Quebec (www.marriott.com/en-us/hotels/yqbdr-delta-hotels-quebec). 

O VALOR NÃO INCLUI: 
- Passagem aérea. 
- Taxas de aeroporto, e/ou taxas de entrada e de saída. 
- City taxes nos hotéis. 
- Almoços e/ ou jantares não indicados no itinerário.  
- Traslados não indicados expressamente no itinerário.  
- Testes sorológicos e/ ou PCR’s. 
- Carregadores de mala nos hotéis. 
- Despesas pessoais e extras.  
- Gorjetas. 
- Seguro viagem. 
- Em geral, qualquer outro conteúdo não especificado concretamente na seção “O Preço Inclui”. 

 

 


