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1º DIA – LISBOA 
/ FRANKFURT / 

MONTREAL
Em hora a indicar 

comparência no 
aeroporto de Lisboa. 

Formalidades assistidas 
pelo representante da Tryvel 

que acompanha o grupo e 
partida às 07h20 no voo LH 

1173. Chegada ao aeroporto 
de Frankfurt às 11h20. Mudança 

de avião e partida às 14h00 no 
voo LH 478. Refeição a bordo. 

Chegada ao aeroporto de Montreal 
às 16h05. Panorâmica da cidade até 

ao Hotel, para primeiro contacto. 
Chegada ao Hotel Delta Montreal 

4****. Check in e distribuição de 
quartos. Jantar e alojamento no hotel.

2º DIA – MONTREAL / QUEBEC
Pequeno almoço. Saída para visita 

de Montreal, cosmopolita cidade de 
língua francesa (a segunda maior cidade 
francófona do mundo, depois de Paris), da 
qual se destaca a zona antiga da cidade, a 
famosa Basílica de Notre Dame (a maior e 
mais antiga igreja católica de Montreal) que 
teremos oportunidade de visitar, o Monte 
Royal, a área financeira e comercial da cidade 
e outros lugares de interesse. Visita ao 
Parque Olímpico, desenhado para os Jogos 
Olímpicos de 1976. Teremos oportunidade 
de visitar o Biodome, com recriações de 
várias zonas climáticas, o jardim botânico 
considerado um dos maiores dos mundo e 
a visita terminará com uma subida à torre 
mais inclinada do mundo, com os seus 175m 
: Torre de Montreal. Localizada entre o rio 
St. Lawrence e o Monte Royal, oferece uma 
grande diversidade de atrações, como seja a 
sua famosa “cidade subterrânea” com mais 
de 28 km onde se encontram todas as lojas 
e boutiques famosas, cinemas e óptimos 
restaurantes de comida francesa. Almoço 
em restaurante. Partida para Québec. 
Chegada ao Hotel Delta Quebec 4****. 
Check in e distribuição de quartos. Jantar 
em restaurante. Alojamento no Hotel.

3º DIA – QUEBEC
Pequeno almoço. Visita da cidade de 
Quebec passando pelos seus pontos mais 
emblemáticos, tais como : a Cidadela, 
o Parlamento, o centro histórico que se 
encontra dentro das muralhas… descida de 
funicular até à Place Royale, que se encontra 
na parte baixa da cidade, onde teremos 
oportunidade de ver os frescos de Quebec, 
mais a Rue du Petit Champlain, com as suas 
pitorescas lojas. Almoço no famoso Chateau 
Frontenac. De tarde, saída para visita ao 
Canyon St Anne, onde teremos oportunidade 
de desfrutar de uma magnifica paisagem, 
com as suas cascatas e pontes suspensas. 
Continuação visita até à Basilica de St Anne 
de Beaupre,um dos locais mais sagrados do 
Canadá, dedicado à mãe da Virgem Maria. 
Destaque para a Pietà, cópia fiel do original 
de Miguel Ângelo em S.Pedro (Roma). 
Seguidamente visita das quedas de água de 
Mt Morency. Regresso à cidade de Québec. 
Jantar em restaurante. Alojamento no hotel.

4º DIA – QUEBEC / MONT TREMBLANT / 
OTTAWA
Pequeno almoço. Partida com destino 
ao Mont Tremblant, ponto mais alto das 
Montanhas Laurentian e uma popular 
estância de ski durante todo o ano. Almoço 
em restaurante. Partida para Ottawa e à 
chegada panorâmica da cidade com o canal 
Rideau, o mercado Byward e o Supremo 
Tribunal. Chegada ao Hotel Novotel Ottawa 
4****. Check in e distribuição de quartos. 
Jantar em restaurante. Alojamento no hotel.

5º DIA – OTTAWA / MIL ILHAS / TORONTO
Pequeno almoço. Visita da capital do Canadá 
com destaque para a visita à Catedral de 
Notre Dame, passagem pela zona das 
Embaixadas, paragem junto ao Parlamento 
e junto ao mercado. Continuação da viagem 
até às “Mil Ilhas”, onde se efetuará um 
agradável cruzeiro com almoço a bordo. A 
zona das “ Mil Ilhas “, localizam-se entre a 
fronteira do Canadá e dos EUA. São à volta 
de 1.865 ilhas de diversas dimensões, umas 
ocupadas por castelos particulares, outras 
por casas particulares e outras são servem 
de reservas para as aves. Após o almoço, 
continuação da viagem de autocarro 
privado até Toronto onde chegaremos ao 

fim da tarde. Alojamento no Hotel Westin 
HarbourCastle 4****. Check in e distribuição 
de quartos. Jantar em restaurante. 
Alojamento no hotel.

6º DIA – TORONTO / CATARATAS DE 
NIAGARA / TORONTO
Pequeno almoço. Partida com destino às 
Cataratas de Niagara. Visita das famosas 
cataratas de Niagara, passando pelos pontos 
mais emblemáticos, como o relógio floral, 
table rock…. Passeio no barco “Hornblower“ 
que vos levará numa sensação única até ao 
pé das cataratas. Almoço em restaurante. 
Após o almoço partida para Niagara-on-
the-Lake, onde terão oportunidade de 
visitar uma adega e experimentar um dos 
poucos locais onde se pode beber o famoso 
“vinho gelado”. Continuação da viagem até 
Toronto. Jantar em restaurante. Alojamento 
no hotel.
 
7º DIA – TORONTO / CALGARY
Pequeno almoço. De manhã, visita de 
Toronto, capital da província de Ontário 
e maior cidade do Canadá, com mais 
de 4 milhões de habitantes. Durante a 
visita passaremos pelo Palácio Municipal 
e do Governo, a Universidade, o distrito 
financeiro, Bay Street, Yong Street e Eaton 
Center. Paragem no mercado de St.Lawrence 
e seguidamente continuamos a visita até ao 
bairro português, onde iremos parar para 
tomar uma bica e deliciarmo-nos com um 
típico pastel de nata português. Almoço em 
restaurante. Após o almoço iremos passear 
um pouco pela cidade subterrânea de 
Toronto e daí partiremos para o aeroporto 
para embarque em voo para a cidade de 
Calgary. Chegada ao final do dia. Transporte 
para o International Hotel 3***Sup. Jantar e 
alojamento.

8º DIA – CALGARY / BANFF / CANMORE
Após o pequeno almoço, visita panorâmica 
desta cidade do estado de Alberta incluindo 
a Olympic Plaza, os Stampede Grounds 
e a Torre Calgary (entrada não incluída). 
Saída em direção às Montanhas Rochosas 
e ao Parque Nacional de Banff através de 
uma vasta pradaria. Paragem no coração 
do Ranch Country, com tempo livre para 
caminhar nos trilhos ou andar a cavalo 

CANADÁ



PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por um elemento da TRYVEL durante toda 
a viagem;
• Bolsa de documentação ( incluindo livro de viagem e saco Tryvel;
• Passagem aérea em classe económica para percurso Lisboa / 
Frankfurt / Montreal + Vancouver / Frankfurt / Lisboa, em voos 
regulares da Lufthansa com direito ao transporte gratuito de 23Kg 
de bagagem de porão;
• Passagem aérea em classe económica para o percurso Toronto / 
Calgary, com direito ao transporte de 20 kgs de bagagem;
• 12 noites de hospedagem nos hotéis previstos ou similares;
• 12 pequenos almoços;
• Pensão completa 23 refeições, com agua, chá ou café em 
restaurantes (desde o jantar do dia 1 Set. até ao jantar do dia 12 
Set.);
• Transporte em autocarro privado de alto conforto como 
especificado no itinerário;
• Guia-acompanhante em português durante todo o percurso;
• As visitas às cidades de Montreal, Quebec, Ottawa, Toronto, 
Niágara, Calgary, Banff, Victoria e Vancouver comentadas por um 
guia-acompanhante ou por um guia-local;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário : Inclui Canyon St-
Anne, o Cruzeiro por Mil Ilhas, o Hornblower, a entrada nos parques 
de Banff e Jasper, o Snowcoach, o ferry ida/volta a Victoria e os 
Jardins Butchart.
• Gratificações para o guia e o motorista incluídas.
• Todos os impostos aplicáveis.
Bagageiros em todos os hotéis – 01 peça de bagagem por pessoa);
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante de 
264,95 € (à data de 19.09.2017 – a reconfirmar e atualizar na altura 
da emissão da documentação);
• Seguro Multiviagens VIP – Mip € 60.000;
• Auriculares para ouvir as explicações dos guias, durante toda a 
viagem;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;
• Despesas de carácter particular designados como extras; ie 
bebidas durante as • refeições.

01 A 14 SETEMBRO 2018

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

4.665€

1.190€

(opcional). Almoço 
barbecue. Continuação 

por Lake Louise, Moraine 
Lake e os famosos picos 

Wenchemntka. Ao final 
da tarde visita da região 

de Banff: Tunnel Mountain, 
Bow Falls e o Hotel Banff 

Springs. Chegada ao 
Blackstone Mountain Lodge 

Resort Canmore na região de 
Banff / Canmore. Check in e 

distribuição de quartos. Jantar e 
alojamento.

9º DIA – BANFF / CANMORE / 
JASPER / BANFF / CANMORE

Após o pequeno almoço, 
excursão ao Parque Nacional de 

Jasper, percorrendo uma das mais 
deslumbrantes estradas da América do 

Norte: The Icefields Parkway. No glaciar 
Athabaska, o maior ao sul do Círculo Polar 

Árctico, localizado nos Columbia Icefields, 
percurso em “snowcoach” sobre o campo 
de gelo. Almoço em rota e regresso a Banff 
– Canmore com paragem nos Lagos Bow 
e Peyto para avistar o Glaciar Crowfoot. 
Jantar e alojamento.

10º DIA – BANFF / CANMORE / LAGO 
SHUSWAP
Após o pequeno almoço, partida pela 
estrada Trans-Canadá em direção ao estado 
da Columbia Britânica, através de 4 parques 
nacionais, e do Roger Pass na montanha 
Selkirk. Almoço em restaurante durante o 
percurso. Breve caminhada na floresta do 
P.N. Mount Revelstoke. Chegada à região 
do Lago Shuswap. Check in no Prestige 
Harbourfront Resort Salmon Arm 4****. 
Jantar e alojamento.

11º DIA – LAGO SHUSWAP / VICTORIA
Após o pequeno almoço saída para Victoria 
pela estrada Coaquihalla. Em Tsawwassen 
embarque em ferry para Swartz Bay 
na ilha de Vancouver, uma travessia de 
90m cruzando o estreito de Georgia e as 
Gulf Islands. Continuação para Victoria e 
entrada nos famosos Butchart Gardens. 
No regresso, visita guiada da capital da 
Columbia Britânica incluindo os edifícios 
legislativos, o Hotel Empress, Beacon Hill 
Park e Chinatown. Chegada ao Hotel Inn at 

Laurel Point 4****. Check in e distribuição de 
quartos. Jantar e alojamento.

12º DIA – VICTORIA / VANCOUVER
Após o pequeno almoço, embarque em 
ferry para Tsawwassen e continuação para 
Vancouver. Almoço em restaurante e visita 
da cidade, uma das mais surpreendentes 
cidades da Costa do Pacífico: centro 
comercial e financeiro, Stanley Park, 
Prospect Point e Old Gastown . Chegada 
ao Hotel Delta Vancouver 4****. Jantar de 
despedida no restaurante giratório “Top of 
Vancouver” no topo de um dos mais altos 
prédios de Vancouver, o que garante aos 
frequentadores uma visão panorâmica 
privilegiada da maravilhosa cidade 
canadiana. Regresso ao hotel e alojamento.

13º DIA – VANCOUVER / FRANKFURT
Pequeno almoço no hotel e parte da 
manhã livre. Transporte para o aeroporto. 
Assistência nas formalidades de embarque. 
16H20 – Partida em voo Lufthansa (voo LH 
493) com destino a Frankfurt. Refeições e 
noite e refeições a bordo.

14º DIA – FRANKFURT / LISBOA
11h05 – Chegada a Frankfurt e mudança de 
avião.
13h15 – Partida em voo Lufthansa (voo LH 
1168) com destino a Lisboa.
15h15 – Chegada a Lisboa, ao aeroporto 
Humberto Delgado.

NOTA IMPORTANTE :
A confirmação de voos, quartos e serviços está sujeita à 
disponibilidade aquando da formalização da reserva. Os 
preços e valores informados poderão ser alterados caso se 
verifique oscilação de algum dos fatores (câmbio , preço do 
combustível, tarifas, etc.) utilizados à data da elaboração 
do presente programa (19- 09-2017). Cambio do Dólar 
canadiano à data de 19.09.2017 : 1 CAD = Eur 0,69


