
 

ROTA THE DISCOVERY 
 

Cidades dinâmicas e históricas são combinadas com espetaculares 
atrações naturais e paisagens nessas visitas guiadas a algumas das 
áreas mais interessantes de Ontário e Quebec. Um guia experiente 

conduzirá visitas às cidades de Toronto, Ottawa, Quebec e Montreal 
para explorar suas principais atrações e aprender sobre a história 
colonial das culturas inglesa e francesa que fundaram o Canadá 

moderno. Nas Cataratas do Niágara, os visitantes podem apreciar o 
rugido e a fúria das maiores cachoeiras da América do Norte; eles 

ficarão encantados com a majestade gentil da natureza canadense. 
Para a versão de 9 dias, desfrute de uma viagem  memorável de volta 

a Toronto a bordo do trem VIA Rail. 
 

8 NOITES / 9 DIAS - Toronto / Toronto (YYZ/YYZ) - Código de reserva: TTMMRD9W 
7 NOITES / 8 DIAS - Toronto / Montreal (YYZ/YUL) - Código de reserva: TMMRDM9W 

 
DATAS DE SAÍDA 2022: 
Maio 28 
Junho 11 18 25 
Julho 2 9 16 
Agosto 6 20 27 
Setembro 3 10 
Mínimo de 2 passageiros. Saídas garantidas. 
 
ITINERÁRIO: 
DIA 1 - TORONTO (SÁBADO): Chegada a Toronto. Recepção no Aeroporto e transporte ao hotel. Dia livre para 
atividades diversas. Com arquitetura icônica, atrações, museus e galerias fascinantes, vida noturna agitada e 
espetáculos de primeira qualidade, esta cidade nunca dorme! Conheça os bairros culturalmente diversos com 
lojas ecléticas e tentadores restaurantes que servem pratos deliciosos de todos os cantos do mundo. 
Hospedagem. 
 
DIA 2 - TORONTO – CATARATAS DO NIÁGARA – TORONTO (DOMINGO): Café da manhã Continental e partida 
para visita panorâmica à moderna cidade com seus principais pontos turísticos, tais como: Palácio da Prefeitura, 
Palácio do Governo, Universidade, a elegante área de Yorkville, Chinatown, etc. Continuamos nosso tour com 
destino às mundialmente famosas Cataratas do Niágara. Durante a sua permanência nas Cataratas teremos uma 
atração incluída: o passeio de Barco Hornblower. Visitaremos o Parque da Rainha Victoria, Table Rock, e outros 
lugares de interesse. Regresso a Toronto por Relógio Floral, Escola de Horticultura e faremos uma parada em 
Niagara-on-the-Lake que foi a primeira capital do Upper Canadá. Hospedagem. 
 
DIA 3 - TORONTO – OTTAWA (SEGUNDA-FEIRA): Café da manhã Continental. Partiremos hoje em uma viagem 
em direção a Ottawa parando em Rockport onde faremos um cruzeiro das famosas 1000 Ilhas (Incluído). A nossa 
rota, então, serpenteia pelos campos contínuos, seguindo os rios e lagos do Canal Rideau. Na chegada à Ottawa, 
faremos uma excursão turística da capital nacional. Definida pelo Canal Rideau (designado pela UNESCO como 
um Patrimônio Mundial) e os edifícios governamentais na Colina do Parlamento, a cidade oferece diversos 
pontos turísticos, incluindo os jardins públicos, Byward Market e a Prefeitura. Hospedagem. 
 
DIA 4 - OTTAWA – CIDADE DE QUEBEC CITY (TERÇA-FEIRA): Café da manhã Continental e saída para passeio de 
cidade panorâmico, visitando o centro Financeiro, Casa do Primeiro Ministro e do Governador Geral, residência 
dos Embaixadores, etc. Durante os meses de Julho e Agosto, às 10h da manhã, terão a oportunidade de assistir à 
troca da guarda. Na parte da tarde continuamos nossa viagem até chegarmos a Quebec City. Hospedagem. 
 
DIA 5 - CIDADE DE QUEBEC CITY (QUARTA-FEIRA): Café da Manhã Americano. Nosso dia começa com um 
passeio nesta cidade maravilhosa, considerada a cidade mais Europeia da América do Norte. Visitaremos suas 
Fortificações, Parque das Batalhas, Praça Royal, Terraço Dufferin e sentiremos sua magia secular caminhando 
por ruas estreitas e aconchegantes e apreciando pintores e músicos por toda parte. Hospedagem. 
 
DIA 6 - QUEBEC CITY – MONTREAL (QUINTA-FEIRA): Café da Manhã Americano. Manhã livre. A tarde 
continuamos nossa viagem até Montreal. Chegada e hospedagem. 
 



 

DIA 7 - MONTREAL (SEXTA-FEIRA): Café da manhã tipo buffet e visita desta cidade cosmopolita de língua 
francesa. Nosso guia nos levará a conhecer as áreas Financeira e Comercial, o velho Montreal, a famosa Basílica 
de Notre Dame (visita do interior incluída), o Monte Royal e outros lugares de interesse. Resto da tarde livre. 
Hospedagem. 
 
DIA 8 - FIM DO TOUR OU MONTREAL – TORONTO A BORDO DO TREM VIA RAIL (SÁBADO): Hoje, você encerra 
sua excursão com uma transferência para o Aeroporto Internacional de Montreal para o seu voo de volta ou é 
transferido para a estação de trem de Montreal, onde você e seu guia embarcam no trem para uma agradável 
viagem de trem a oeste de volta a Toronto. Chegando na cidade, você é transferido para o seu hotel. O restante 
da noite é livre para lazer. Pernoite em Toronto.  
 
DIA 9 - TORONTO (DOMINGO): Café da manhã Continental. Em horário a ser determinado, transporte ao 
aeroporto de Toronto. Fim dos nossos serviços. 
 
PREÇOS POR PESSOA, PARTE TERRESTRE, EM DOLARES CANADENSES: 
 
TTMMRD9W – Toronto a Toronto 

DBL SGL TPL QDP CHD 
CAD 2.424 CAD 3.681 CAD 2.139 CAD 1.938 CAD 1.264 

 
TTMMRDM9W – Toronto a Montreal 

DBL SGL TPL QDP CHD 
CAD 1.896 CAD 3.021 CAD 1.625 CAD 1.480 CAD 1.021 

* Forma de Pagamento: Entrada de 25% e saldo em até 09x no cartão de crédito ou cheque. 
* Menores de 12 anos, compartilhando o apartamento com dois adultos. 
* Para o bem-estar da criança e dos demais passageiros não são aceitas crianças menores de 06 anos. 
 
VALORES INCLUEM: 
• Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares. 
• Café da manhã diário. 
• Traslados do aeroporto/hotel e vice-versa. 
• Todo circuito em van/mini-bus/ônibus de acordo com o número de passageiros. 
• Guia acompanhante falando Português e Espanhol para todo o percurso. 
• Ingresso para o Barco Hornblower nas Cataratas do Niágara. 
• Admissão a Basílica de Notre Dame. 
• Ingresso ao Cruzeiro de 1 hora das 1000 Ilhas. 
• Programa de 9 dias – Trem VIA Rail de Montreal a Toronto, incluindo guia e transferências entre estações 
ferroviárias e hotéis. 
• Impostos. 
 
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES: 
Toronto – Westin Harbour Castle 
Ottawa – Best Western Plus Ottawa Downtown 
Quebec City – Hotel Pur 
Montreal – Quality Centre-Ville ou Fairfield Montreal Downtown 
  
IMPORTANTE: Circuito se limita a uma mala de viagem e uma maleta de mão por pessoa em todos veículos 
utilizados. Vistos e qualquer outra documentação necessária para entrada no país é de responsabilidade do 
passageiro. 
 
CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO: Dias antes da partida e por pessoa. 
De 44 a 30 dias 10% do custo total do circuito guiado. 
De 29 a 1 dia 50% do custo total do circuito guiado. 
No show 100% do custo total do circuito guiado. 
 


