
Um destino de natureza quase sem paralelo no mundo. 
Beleza bruta e paisagens inesperadas. Viagem perfeita 
para conhecer e se deslumbrar com a diversidade de 
cenários e culturas entre as costas leste e oeste do 
Canadá. Na costa leste, temos a multicultural cidade 
de Toronto; uma das maravilhas naturais do mundo, 
a Niagara Falls; Ottawa, capital do Canadá; 
Quebec City, que encanta com suas ruas estreitas 
e de pedra e a dinâmica Montreal. 

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

CANADÁ

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por um elemento da Tryvel durante toda a
viagem;
• Passagem aérea em voos regulares da Air Canadá, em classe
económica para percurso Lisboa / Toronto / Montreal + Toronto /
Lisboa com direito ao transporte de 20kgs de bagagem;
8 noites de hospedagem em hotéis de categoria primeira;
8 pequenos almoços buffet nos hotéis;
• 7 almoços + 8 jantares: incluindo água, chá ou café americano;
• 1 Snack em Toronto (pastelaria portuguesa) : café & pastel de nata;
• Transporte em autocarro de turismo de alta comodidade como
indicado no programa. No primeiro e nono dias, somente transferes;
• Guia falando português e/ou espanhol durante todo o percurso;
• As visitas às cidades de Montréal, Québec, Ottawa Toronto e
Niágara, comentadas pelo guia acompanhante ou por um guia
local;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário exceto quando é
mencionado que são visitas opcionais. Inclui : Basílica Notre-Dame, 
Parque Olimpico de Montréal, Funicular Québec, Canyon Ste Anne, 
Basílica Ste Anne, Quedas de Água de Montmorency, Teleférico em 
Mont-Tremblant;
• Cruzeiro por Mil Ilhas com almoço a bordo;
• Passeio de barco em Toronto;
• Passeio de barco no Hornblower em Niagara;
• Bagageiros nos hotéis : Transporte de 1 mala por pessoa nos
hotéis;
• Auriculares para ouvir as explicações dos guias;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Gratificações a guias e motoristas (a titulo informativo 8 CAD por 
pessoa e dia);
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante de
€ 283,58 (à data de .2019 a reconfirmar e atualizar na altura da
emissão da documentação);
• Visto para entrada no Canadá;
• Seguro Multiviagens.

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

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

3.850€

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

790€

1ºDIA - LISBOA / MONTREAL
Em hora a indicar 

comparência no aeroporto 
de Lisboa. Formalidades 

assistidas pelo representante 
da Tryvel que acompanha o 

grupo e partida às 12h55 em voo 
regular da Air Canadá com destino 

a Montreal, com escala em Toronto. 
Chegada ao aeroporto de Montreal 

às 20h15m. Assistência e transfer para 
o Hotel Delta Montreal**** ou similar.

Check in e jantar e alojamento no hotel.

2ºDIA - MONTREAL
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. 

Passagem pelo Parque Olímpico, desenhado para os 
Jogos Olímpicos de 1976. Teremos oportunidade de 

visitar 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 ótimos restaurantes de 
comida francesa. Almoço em restaurante. Regresso ao 
hotel e tempo livre. Aproveite para passear pela zona 
antiga da cidade, com os seus típicos restaurantes… 
Jantar no hotel ou em restaurante e alojamento no hotel.

3ºDIA - MONTREAL / QUEBEC
Pequeno almoço. Partida com destino à cidade de 
Quebec, onde à chegada faremos a visita passando pelos 
seus pontos mais emblemáticos, tais como : a Cidadela, 
o Parlamento, o centro histórico que se encontra dentro
das muralhas… Almoço no famoso Chateau Frontenac.
Após o almoço descemos de funicular até à Place Royale, 
que se encontra na parte baixa da cidade, onde teremos 
oportunidade de ver os frescos de Quebec, assim como
a Rue du Petit Champlain, com as suas pitorescas lojas.
Jantar no hotel ou em restaurante e alojamento no Hotel 
Manoir Lac Delage *** Sup. ou similar.

4ºDIA - QUEBEC
Pequeno almoço. Partida com destino ao Canyon St 
Anne, onde teremos oportunidade de desfrutar de uma 
magnifica paisagem, com as suas cascatas e pontes 
suspensas. Continuação da 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. Almoço em tipico restaurante, 
onde teremos oportunidade de ver como é retirado 
o famoso “maple” (ácer). Após o almoço regresso à
cidade de Québec. Jantar no hotel ou em restaurante.
Alojamento.

5ºDIA - 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 teremos oportunidade de ir até Gatinou, local 
que permite ter uma perceção completamente diferente 
do Parlamento. Panorâmica da cidade. Chegada ao Hotel 
Novotel Ottawa**** ou similar. Jantar no hotel ou em 
restaurante e alojamento.

6ºDIA - 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 “, localiza-
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 até Toronto onde
chegaremos ao fim da tarde. Alojamento no Hotel Westin 
Toronto**** ou similar. Jantar no hotel ou em restaurante 
e alojamento.

7ºDIA - TORONTO
Pequeno almoço. Saída para visita de Toronto, capital 
da província de Ontário e maior cidade do Canadá, com 
mais de 4 milhões de habitantes. Partida para um passeio 
de barco, onde se poderá ter uma outra perspetiva da 
cidade. Continuação até ao mercado de St. Lawrence 
onde será efetuada uma paragem e seguidamente 
continuamos a visita até ao bairro português, onde 
iremos parar para tomar uma bica e deliciarmo-nos 
com um pastel de nata. Almoço em restaurante. Após 
o almoço iremos passear um pouco pela cidade
subterrânea de Toronto conhecida como “Path” com as
suas lojas e restaurantes. Seguidamente paragem junto
à Universidade e junto à Câmara. Antes do regresso ao
hotel passagem pela elegante Yorkville… Ao final do dia
regresso ao hotel. Jantar em restaurante. Alojamento no 
hotel.

8ºDIA - TORONTO / CATARATAS DE NIAGARA / 
NIGARA-ON-THE-LAKE / 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. Antes do almoço e opcionalmente 
possibilidade de fazer um passeio de helicóptero 
sobre as cataratas, para ter uma visão completamente 
diferente das mesmas. Almoço no restaurante giratório 
da Torre Skylon, onde desfrutará de uma magnifica vista 
das cataratas. De tarde, regresso a Toronto com paragem 
na típica vila de Niagara-on-the-Lake. Jantar despedida 
em restaurante na CN Tower. Alojamento.

9ºDIA - TORONTO / LISBOA
Pequeno almoço. Dia livre para desfrutar desta 
cosmopolita cidade. Em hora a indicar transfer ao 
aeroporto. Formalidades e partida pelas 23h10m em voo 
direto da Air Canadá com destino a Lisboa.

10ºDIA - CHEGADA A LISBOA
Chegada a Lisboa às 11h10m, ao aeroporto Humberto 
Delgado.

Canadá,
Costa Leste


