Canadá - Esplendores do Oeste

ROTEIRO:
1º - Calgary
Bem-vindos à cidade de Calgary. Tempo livre para explorar a cidade. Pernoite em Calgary.

2º - Calgary | Banff
Distância entre as cidades: 131 km. Uma breve visita de orientação à cidade de Calgary e saída em direção ao Parque Nacional
de Banff. Chegada em Banff, que se situa num magnífico enclave, contornado pelas Montanhas Rochosas, formando um anel
majestoso. Visita ao famoso hotel Banff Spring da Rede Fairmont, às Cascatas de Bow e à Montanha Tunnel. Tempo livre.
Pernoite em Banff. Opção: passeio de teleférico-gôndola até acima da Montanha Sulforosa, de onde se tem uma vista panorâmica
fantástica da região.

3º - Banff
Saída em direção ao Bow Valley até chegar ao Johnston Canyon, onde se poderá fazer uma pequena caminhada antes de chegar
à área do prestigioso Lago Louise. Este lago é considerado um dos lugares mais espetaculares do mundo com suas águas azulturquesa e sua magnífica vista da Geleira Victoria ao fundo. O passeio continua até o Lago Morraine e o Vale dos Dez Picos para
ter acesso ao Parque Nacional Yoho e ao Lago Esmeralda. Regresso e pernoite em Banff.

4º - Banff | Icefields | Jasper
Distância entre as cidades: 288 km. Rumo a Jasper, cujo caminho nos permite desfrutar de uma vista espetacular dos círculos e
geleiras das montanhas. Durante o percurso, vê-se a Geleira Pata de Corvo e os lagos Bow e Peyto. Entrada no Parque Nacional
de Jasper - uma das maiores acumulações de gelo e neve ao sul do Polo Ártico, formando 8 geleiras. Uma das mais
impressionantes é a Geleira Athabasca, onde se fará um passeio de Snowcoach (incluído). À continuação, visita ao cânion
Maligne considerado um dos mais belos das Rochosas. Pernoite em Jasper

5º - Jasper | Kamloops
Distância entre as cidades: 443 km. Continuação do roteiro, adentrando os territórios da Colômbia Britânica, passando ao pé do
Monte Robson, a montanha mais alta das Rochosas (3.954m). Continua-se o caminho até chegar a Kamloops. Situada no
confluente dos rios Thompson Norte e Sul, Kamloops é uma das cidades mais cálidas do Canadá. Opção: Blue River Safari.
Pernoite em Kamloops.

6º - Kamloops | Vancouver
Distância entre as cidades: 352 km. Saída em direção à cidade de Vancouver por uma área de cultivo e ranchos, apesar da pouca
pluviosidade. Entrada na área de Cariboo, famosa pelas primeiras colônias dos pesquisadores de ouro. Segue-se em direção ao
Rio Fraser até Hope, descendo através de vastos vales até a cidade cosmopolita de Vancouver. Visita panorâmica da cidade mais
importante do oeste canadense que se caracteriza pelo contraste entre o mar, as montanhas e sua moderna arquitetura. Percorrese o Parque Stanley, o bairro Chinês, o bairro histórico de Gastown e o centro financeiro-comercial. Pernoite em Vancouver.

7º - Vancouver
Dia livre, sem transporte para percorrer a cidade de Vancouver. Pernoite em Vancouver. Opção: Visita à cidade de Victoria. Saída
em direção ao Terminal de Tsawwassen, para pegar o ferry da Companhia BC Ferries, com o qual cruza-se o Estreito de Georgia
até chegar à Ilha de Vancouver. Desembarque e saída para visitar os famosos Jardins Butchart, considerados um dos mais belos
do país. Em seguida, continua-se até à cidade de Victoria. Visita panorâmica da cidade e aos seguintes lugares: porto esportivo,
áreas do mercado e do Bastião, Parlamento, o famoso e tradicional Hotel Empress. Retorno de ferry a Vancouver.
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8º - Vancouver
Café da manhã no hotel e em horário determinado localmente, traslado para o aeroporto de
Vancouver. Atentar que o check out deve ser feito até ás 11h.

Serviços Inclusos:

Serviços Incluídos
07 noites de hospedagem com café da manhã (misto de continental e americano) em hotéis de categoria turística superior;
As visitas às cidades de Calgary, Banff, Jasper, Sun Peaks e Vancouver comentadas pelo guia acompanhante;
Transporte em ônibus de alta comodidade ou micrônibus dependendo do número de passageiros durante toda a estada. No
primeiro e oitavo dias, somente traslados;
Guia acompanhante falando português e/ou espanhol durante todo o percurso;

CANADÁ - ESPLENDORES DO OESTE
Início em Calgary aos domingos
Saídas 2018: * Maio: 20, 27 * Junho: 03, 10, 17, 24 * Julho: 01, 08, 15, 22, 29 * Agosto: 05, 12, 19, 26
* Setembro: 02, 09, 16, 23, 30
Inclui: 07 noites de hospedagem com café da manhã (misto de continental e americano) em hotéis de categoria turística superior
+ visitas às cidades de Calgary, Banff, Jasper, Sun Peaks e
Vancouver comentadas pelo guia acompanhante + transporte em ônibus de alta comodidade ou micrônibus dependendo do
número de passageiros durante toda a estada (no primeiro e oitavo dias, somente
traslados) + guia acompanhante falando português e/ou espanhol durante todo o percurso + todas as visitas mencionadas no
itinerário, salvo quando estiver indicado como visitas opcionais (inclui a entrada
nos parques de Banff, Jasper e passeio de Snowcoach) + transporte de 1 mala por pessoa nos hotéis + transfers aeroporto /
hotel / aeroporto.
CANADÁ - ESPLENDORES DO OESTE
PERÍODO

APTO

DUPLO

TRIPLO

Maio a Setembro 2018

Standard

$2.479

$2.169

INDIVIDUAL QUÁDRUPLO
$3.699

$1.999

CRIANÇA*
$1.339

HOTÉIS PREVISTOS:
Calgary: International Hotel
Banff: Caribou Lodge
Jasper: Best Western Jasper Inn & Suites
Kamloops: Best Western
Plus
Vancouver: Delta Vancouver Hotel & Suites
SUPLEMENTOS:
08 e 15 Julho: Stampede em Calgary
. Single: CAD 209 / Duplo: CAD 105 / Triplo: CAD 70 / Quádruplo: CAD 52 / Criança: CAD 70

ATENÇÃO:
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. A tarifa para crianças é aplicada aos menores de 2 a 11 anos acompanhados de dois adultos.
. Gratificações ao guia e motorista não estão incluídas no valor do programa.
. No primeiro e oitavo dias, somente traslados.
. Passagens aéreas internacionais desde o Brasil até o destino e vice-versa não estão incluídas nos valores.
. Passaporte e visto não estão incluídos nos valores.
OBS: Preços por pessoa em dólares canadenses, somente parte terrestre.

TARIFAS SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO
Todas as visitas mencionadas no itinerário, salvo quando estiver indicado como visitas opcionais. Inclui a entrada nos parques de
Banff, Jasper e passeio de Snowcoach;
Transporte de 1 mala por pessoa nos hotéis;
Transfers aeroporto / hotel / aeroporto.

Serviços Excluídos
Gratificações ao guia e motorista;
Tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído no programa. Para mais detalhes ver "Condições Gerais".
Passagens aéreas internacionais desde o Brasil até o destino e vice-versa;
Passaporte e visto.

Para Saber Mais Informações, Consulte-nos.
Rodrigo ou Cecília (11)3805-1930 / (11)5585-1485
Rodrigo@watanabetur.com.br ou Cecilia@watanabetur.com.br
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