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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.
Jantar no hotel ou em restaurante e 
alojamento no hotel.

3º Dia - MONTREAL / QUEBEC 
(APROX. 260 KM)    
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 Delta Quebec 4****  
ou similar.

4º Dia - QUEBEC / ST.ANNE DE BEAU-
PRÉ / MONTMORENCY / 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 

1º Dia - LISBOA / 
MONTREAL

Comparência no 
hall de partidas do 

aeroporto de Lisboa 
cerca de 180 minutos 

antes do horário pre-
visto de partida. Assis-

tência nas formalidades 
de embarque e partida 

pelas 09h45 em voo di-
recto da Air Canada com 

destino a Montreal. Chega-
da pelas 12h05 (hora local) a 

Montreal, assistência e almoço 
em restaurante. Após o almo-

ço, faremos uma breve pano-
râmica da cidade de Montreal, a 

capital do estado do Quebec e se-
gunda maior cidade do país. Entre 

o rio St. Lawrence e o Monte Royal, 
Montreal oferece uma grande diver-

sidade de atrações, como a sua famo-
sa «cidade subterrânea» com mais de 

28 km onde se encontram todas as lojas 
e boutiques famosas, cinemas e óptimos 
restaurantes de comida francesa.
Transporte até ao Hotel Le Centre She-
raton Montreal 4*. Jantar no hotel ou em 
restaurante..
Alojamento no hotel.

2º Dia - MONTREAL 
Após o pequeno-almoço no hotel, 
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 

Com um território imenso e diver-
sificado, uma viagem ao Canadá 
pode ser tão distinta como a 
água do vinho. Da cosmopolita 
Vancouver, à portuguesa To-
ronto, das imponentes Cata-
ratas do Niagara
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do original de Miguel Ângelo em S. Pedro 
(Roma). Seguidamente visita das quedas 
de água de Mt. Morency. As quedas têm 
uma altura de 83 metros, sendo mais 
altas do que as Cataratas do Niágara, e 
estão localizadas num parque provincial.
Almoço em restaurante.
Após o almoço regresso à cidade de 
Québec.
Jantar no hotel ou em restaurante. 
Alojamento.

5º Dia - QUEBEC / MONT-TREMBLANT 
(APROX. 380 KM) 
Pequeno-almoço no hotel e saída da 
manhã em direção à região Laurentiana 
inferior a Mont- Tremblant. Visita a uma 
plantação para produção de Maple, onde 
ainda hoje é produzido este típico xarope 
de ácer com métodos tradicionais e onde 
teremos um almoço típico e oportunidade 
de ver como é retirado o famoso “maple” 
(ácer).
Chegada a Mont-Tremblant e breve 
passeio pela vila. Jantar.
Alojamento no Hotel Fairmont Tremblant 
4*.

6º Dia - MONT-TREMBLANT / OTTAWA 
(APROX. 165 KM) 
Após o pequeno-almoço no hotel, 
viagem em direção à cidade de Ottawa, 
capital do Canadá. Chegada a Ottawa e 
visita da cidade, da qual se destacam o 
Museu de História do Canadá (entrada 
incluída e visita livre no interior) e o 
Parlamento (exterior), edifício de estilo 
neogótico, nas margens do Rio Ottawa. A 
colina do Parlamento está dominada por 
três blocos de edifícios, sendo um deles 
a Torre da Paz (espetacular estrutura 
de 92m de altura e 53 campânulas de 
bronze). Admiraremos também a Corte 
Suprema e a Catedral Basílica de Notre-
Dame construída nos finais do séc. XIX 
e considerada a igreja mais antiga da 
cidade.
Passagem ainda junto à residência 
do Primeiro-Ministro do Canadá para 
descobrir a beleza do canal Rideau, sem 
esquecer o Bairro das embaixadas e o 
Centro Nacional das Artes. Almoço em 
restaurante durante as visitas. Transporte 
até ao Hotel Delta Otawa 4**** ou similar.
Jantar. Alojamento no hotel.

8º Dia - TORONTO / CATARATAS DE 
NIAGARA / TORONTO (APROX. 260 
KM)
Pequeno almoço. Partida com destino às 
Cataratas de Niagara. Visita das famosas 
cataratas de Niagara, passando pelos 
pontos mais emblemáticos, como o reló-
gio floral, table rock…. Passeio no barco 
“Hornblower“ que vos levará numa sen-
sação única até ao pé das cataratas.
Antes do almoço e opcionalmente pos-
sibilidade de fazer um passeio de heli-
cóptero sobre as cataratas, para ter uma 
visão completamente diferente das mes-
mas.
Almoço em restaurante. De tarde, regres-
so a Toronto com paragem na típica vila 
de Niagara-on-the-Lake.
Entre 1792 e 1796, Niagara-on-the-Lake 
serviu como a capital da colónia inglesa 
do Canadá Superior, quando o seu nome 
era ainda Niagara. O nome atual foi ado-
tado por volta de 1880, para se diferen-
ciar das Cataratas do Niágara. Chegada a 
Toronto. Jantar e alojamento.

7º Dia - OTTAWA / CRUZEIRO DAS MIL 
ILHAS / TORONTO (APROX. 400 KM) 
Pequeno-almoço no hotel.
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 cerca  de 1.865 
ilhas de diversas dimensões, umas ocu-
padas por castelos particulares, outras 
por casas particulares e outras só servem 
de reservas para as aves. Continuação da 
viagem até Toronto.
Chegada e visita panorâmica da cidade 
de Toronto, incluindo o centro financei-
ro e a zona comercial, a antiga e nova 
Câmara Municipal, um moderno edifício 
flanqueado por duas torres que rodeiam 
uma cúpula central branca; o Parque da 
Rainha onde encontramos o Parlamento 
de Ontário, Chinatown, o Sky Dome, e a 
CN Tower com os seus 553m de altura.
Jantar. Alojamento em Hotel Chelsea To-
ronto 4* ou similar.



9º Dia - TORONTO 
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre em 
Toronto para aproveitar para os últimos 
passeios ou compras. Almoço e jantar li-
vre.
Alojamento no hotel.

10º Dia - TORONTO/ CALGARY 
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a in-
formar transporte para o aeroporto de 
Toronto. Formalidades de embarque e 
partida pelas 14h35, em voo Air Canada, 
com destino a Calgary. Chegada pelas 
16h52 (hora local) ao aeroporto de Cal-
gary. Cumprimento das formalidades 
alfandegárias e transporte até ao hotel. 
Distribuição dos quartos. Jantar.
Alojamento no Hotel Residence Inn Cal-
gary Downtown ou similar.

11º Dia - CALGARY / DRUMHELLER / 
CALGARY (300KMS) 
Pequeno-almoço no hotel. Saída em dire-
ção ao Horseshoe Canyon, uma região nas 
Badlands cercada pelas pradarias de Al-
berta. Ficar à beira deste enorme canyon 
em forma de U e observar a beleza e o 
mistério das terras áridas. As paredes do 
canyon com listras castanhas revelam as 
camadas do tempo até o período Cretá-
ceo, quando os dinossauros vagueavam 
por um habitat subtropical exuberante 
há cerca de 70 milhões de anos. Os dois 
braços do canyon estendem-se por apro-
ximadamente 5 km cada.
Continuação para a cidade de Drumheller, 
localizada no coração do Vale dos Dinos-
sauros, com algumas das mais importan-
tes descobertas paleontológicas do mun-
do, onde diversos fósseis de dinossauros 
foram encontrados. Algumas das des-
cobertas têm 75 milhões de anos. Visita 
ao Museu de Paleontologia Royal Tyrrell, 
com destaque para o Hall dos Dinossau-
ros. Almoço.
Regresso a Calgary no final das visitas. 
Jantar. Alojamento no Hotel.

12º Dia - CALGARY / LAKE LOUISE / 
BANFF (320KMS)
Pequeno-almoço no hotel. Alberta é a 
quarta província mais populosa do país 
e a mais populosa das três províncias das 
pradarias. Saída para visita guiada de Al-
berta incluindo o Olympic Plaza, Stampe-
de Ground e Calgary Tower. Continuação 
para uma vasta pradaria em direção às 
Montanhas Rochosas e ao Parque Nacio-
nal de Banff. Durante o percurso, para-
gem no coração do Ranch Country, onde 
poderemos aproveitar para um passeio 
pelos trilhos do rancho ou um passeio a 
cavalo (opcional). Aqui teremos um al-
moço barbecue, bem ao estilo canadiano. 
Seguiremos depois para o famoso Lake 
Louise assim nomeado em homenagem à 
princesa Louise, duquesa de Argyll.
Continuação através do Lago Moraine 
e dos famosos Picos Wenchemntka. Ao 
final da tarde, chegada a Banff no par-
que nacional de mesmo nome. É a mais 
conhecida das montanhas rochosas ca-

nadianas, por seu estilo alpino, suas mon-
tanhas, lagos, rios, e sua construção de 
estilo montanhês.
Visita a Banff e seus arredores: Tunnel 
Mountain, Bow Falls e o encantador Hotel 
Banff Springs.
Jantar. Instalação e alojamento no Hotel 
Royal Canadian Lodge 4*.

13º Dia - BANFF / PARQUE NACIONAL 
JASPER - GLACIAR ATHABASKA / 
BANFF (380KMS) 
Após o pequeno almoço, saída através 
da chamada “Icefields Parkway” assim 
chamada pelos seus impressionantes ge-
los, que podem ser avistados da estrada. 
Foi designado pela prestigiada revista 
“National Geographic”, como a rodovia 
mais pitoresca do mundo, com seus pi-
cos nevados, lagos de incrível coloração 
esmeralda, rios, florestas, glaciares e vida 
selvagem. Continuação em direção aos 
campos de gelo de Columbia, a maior de-
pois da calota glaciar do Ártico e onde se 

encontra o Glaciar de Athabasca, sobre 
o qual faremos uma excursão num veí-
culo especialmente desenhado para cir-
cular em cima do gelo, chamado de Ice 
Explorer (incluído). Entraremos no  Par-
que Nacional de Banff, o mais antigo e 
famoso do Canadá, onde continuaremos 
apreciando as paisagens naturais maravi-
lhosas das Rochosas, com paragem para 
fotos nos lagos Peyto e Bow, avistando 
ao longe o Glaciar Crowfoot.
Almoço durante o percurso. Regresso a 
Banff. Jantar e alojamento.

14º Dia - BANFF / KAMLOOPS 
(385KMS)
Após o pequeno-almoço num restauran-
te próximo do hotel, partida pela estrada 
Trans-Canadá em  direção ao estado de 
Columbia Britânica através de 4 parques 
nacionais. sistema de rodovias federais-
-provinciais que une as dez províncias do 
Canadá. A Trans-Canadá é juntamente 
com a Rodovia Trans-Siberiana e a Ro-
dovia 1 na Austrália, uma das mais longas 
auto-estradas nacionais do mundo, com 
cerca de 8.030 km de extensão. A via-
gem segue em direção à região de Roger 
Pass, na montanha de Selkirk. Almoço. 
Durante o percurso, teremos oportunida-
de de usufruir de um passeio pela flores-
ta do Parque Nac. Mount Revelstoke. Se-
guiremos até Kamloops, onde ficaremos 
alojados no Sunpeaks Grand Hotel  5* ou 
similar. Jantar. Alojamento.

15º Dia - KAMLOOPS / VICTORIA 
(395KMS) 
Pequeno-almoço. Saída para Victoria 
pela estrada Coaquihalla passando pelo 
interior da Columbia Britânica. Chega-
da a Tsawassen e embarque no barco 
para Swartz Bay, na ilha de Vancouver. 
Travessia de 90 minutos atravessando 
o Estreito Georgia e Gulf Islands. Almo-
ço. Continuação para Victoria, capital 
da Columbia Britânica conhecida como 
“Cidade dos Jardins”, onde iremos visi-



PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em voos regulares Air Canada no percur-

so Lisboa / Montreal + Toronto / Calgary + Vancouver / 
Montreal / Lisboa, em classe económica;

• Taxas de segurança, aeroporto e combustível no valor 
de 335,34€ (valor a reconfirmar à data de emissão dos 
bilhetes);

• TRANSPORTE EM AUTOCARRO DE TURISMO  DE ACOR-
DO COM O ITINERÁRIO – DIA 10 SÓ TRANSFER

• 17 NOITES DE ALOJAMENTO EM HOTEIS DE CATEGO-
RIA PRIMEIRA 4* PREVISTOS (OU SIMILARES)

• 17 PEQUENOS ALMOCOS TIPO AMERICANO OU BUFFET 
NOS HOTEIS

• 15 ALMOCOS & 16 JANTARES: 3 SERVICOS (ENTRADA + 
PRATO PRINCIPAL + SOBREMESA), INCLUI AGUA SEM 
GAS, CHA OU CAFÉ AMERICANO  (TOTAL DE 31 REFEI-
ÇÕES)

• GUIA-ACOMPANHANTE DE IDIOMA ESPANHOL OU 
PORTUGUES (DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE)

• AS VISITAS DE MONTREAL, QUEBEC, OTTAWA, TO-
RONTO & NIAGARA COMENTADAS POR UM GUIA-A-
COMPANHANTE OU POR UM GUIA LOCAL

• TODAS AS VISITAS MENCIONADAS NO ITINERÁRIO 
EXCETO QUANDO SAO INDICADAS COMO VISITAS OP-
CIONAIS.

• ENTRADA BASILICA NOTRE-DAME MONTREAL
• COSTA DE BEAUPRÉ: CANYON STE ANNE, BASILICA 

STE ANNE & PARQUE DAS QUEDAS MONTMORENCY
• ENTRADA MUSEO DA HISTORIA
• CRUZEIRO MIL ILHAS (1H)
• CRUZEIRO NIAGARA “VOYAGE TO THE FALLS”

AS VISITAS DE CALGARY, BANFF, VICTORIA E VANCOU-
VER COMENTADAS POR GUIA-ACOMPANHANTE
TODAS AS VISITAS MENCIONADAS NO ITINERÁRIO EX-
CEPTO QUANDO SÃO INDICADAS COMO VISITAS OPCIO-
NAIS.
• ROYAL TYRELL MUSEO
• PARQUES NACIONAIS DO BANFF E JASPER
• PASSEIO EM SNOWCOACH
• JARDINS BUTCHART
• BARCO IDA E VOLTA A ILHA DE VANCOUVER
• PARQUE CAPILANO
• GROUSE MONTANA (TELEFERICO INCLUIDO)
• SERVIÇO DE BAGAGEIROS EM TODOS OS HOTEIS (1 

MALA POR PESSOA IDA E VOLTA)
• GRATIFICAÇÕES AO MOTORISTA E GUIA
• Bolsa de documentação e Mochila Tryvel;
• Seguro de viagem incluindo proteção Covid;
• Taxas hoteleiras;
• Visto para entrada no Canadá;
• Acompanhante Tryvel durante todo o percurso;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Almoço e jantar de dia 18 de Setembro – dia livre em To-

ronto
• Almoço de dia 19 devido ao horário do voo Toronto / Cal-

gary
• Passeio de helicóptero nas Cataratas de Niagara;
• Quaisquer outros serviços não mencionados na rubrica 

“Serviços Incluídos” e extras efetuados durante a estadia 
tais como telefonemas, minibar, lavandaria, bebidas du-
rante as refeições; etc…

 PREÇO P/PESSOA | QUARTO DUPLO

MÍNIMO 25 PARTICIPANTES

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

SUPLEMENTO PARA VISITA DE 
HELICÓPTERO NAS CATARATAS 

DE NIAGARA

8.450 €

2.300 €

120 €

tar os famosos Jardins Butchard. O local 
oferece completa infra-estrutura para os 
visitantes para  contemplar a beleza das 
flores e espécies vegetais ali existentes. 
São mais de 700 espécies e mais de um 
milhão de plantas que florescem duran-
te todo o ano. Visita guiada de Victoria, 
capital da British Columbia, incluindo os 
edifícios legislativos, o Hotel Empress, 
Beacon Hill Park, Chinatown, etc.
Jantar. Instalação e alojamento no Hotel 
Victoria Inn at Laurel Point 4* ou similar.

16º Dia - VICTORIA / VANCOUVER 
(70KMS) 
Após o pequeno-almoço no hotel, saída 
de Victoria, atravessando de barco até 
Tsawassen. Almoço no centro da cidade 
de Vancouver. Durante a tarde, visita pa-
norâmica da cidade de Vancouver, uma 
das mais surpreendentes cidades da cos-

ta do Pacífico com passagem pelo cen-
tro da cidade, pelo Parque Stanley, pelo 
Prospect Point e por Gastown, o mais 
antigo bairro da cidade e epicentro da 
revolução urbana. Jantar.
Alojamento no Hotel Delta Vancouver 
Downtown 4* ou similar.

17º Dia - VANCOUVER 
Após o pequeno-almoço no hotel, saída 
pelo verdejante oásis urbano de Stanley 
Park. Atravessando a histórica Lions Gate 
Bridge continuamos até à parte Norte da 
cidade para visita à Ponte Suspensa Ca-
pilano. Esta ponte de 137 metros ergue-
-se 70 metros acima de uma antiga flo-
resta de cedros e do Rio Capilano e ficou 
famosa no filme Indiana Jones. A Ponte 
Capilano é uma das atrações mais co-
nhecidas de Vancouver. Continuação da 
visita, subindo de teleférico até à Grouse 

Mountain, visitada o ano todo e de onde 
podemos ter uma magnífica vista pano-
râmica de toda a cidade.
Almoço durante a visita. Regresso ao 
centro de Vancouver.
Jantar. Alojamento no Hotel Delta Van-
couver Downtown 4* ou similar.

18º Dia - VANCOUVER / MONTREAL / 
LISBOA 
Pequeno-almoço. Em hora a informar 
transporte para o aeroporto de Vancou-
ver. Formalidades de embarque e partida 
pelas 09h20, em voo Air Canada, com a 
Montreal.
Chegada a Montreal às  16h57.
Tempo de escala e mudança de avião.
Pelas 20h25 partida em voo Air Canadá 
com destino a Lisboa. Noite e refeição a 
bordo.

19º Dia - CHEGADA A LISBOA 
08H10 – Chegada a Lisboa, ao Aeroporto 
Humberto Delgado.
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