
Canada Costa a Costa 
 

 

Dia a Dia 

1º dia - Toronto 

Traslado ao hotel, restante do dia livre. Hospedagem. 

2º dia - Toronto / Niágara 

Café da manhã no hotel. O percurso se inicia com a visita à cidade de Toronto, capital 

econômica do país. Passeio pelos seguintes lugares: antiga e nova City Hall, Parlamento, Bairro 

Chinês, Universidade de Toronto, Torre CN (subida opcional) e Ontario Place. Continuação do 

percurso em direção às Cataratas do Niágara. A embarcação Horn Blower os levará ao coração 

das cataratas (de 15 de maio a 15 de outubro. Fora destas datas, substituído por Journey 

Behind the Falls). Tempo livre para explorar Niágara e ver as cataratas iluminadas à noite. 

Pernoite em Niágara (lado canadense). 

3º dia - Niágara / Mil Ilhas / Ottawa 

Após o café da manhã, o percurso segue para Mil Ilhas. O Cruzeiro pelas ilhas tem a duração de 

uma hora e pode se apreciar diversas paisagens. Ao final do Cruzeiro, a viagem continua rumo 

à cidade de Ottawa, a capital do Canadá. Poderão ver o Parlamento do Canadá, as residências 

do Primeiro Ministro e do Governador Geral, além de outros edifícios do Governo. Ao final do 

passeio, pode-se visitar o Mercado Byward. Tempo livre à noite. Pernoite em Ottawa. 

4º dia - Ottawa / Quebec 

Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para Québec, à cidade mais antiga do Canadá e 

declarada pela UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade. Passeio pelos seguintes 

lugares Praça das Armas, Praça Real, bairro Petit Champlain, Parlamento de Québec, Terraço 

Dufferin, Château Frontenac, ruas Saint-Jean e Grande-Allée e Vieux-Port. Tempo livre à noite. 

Pernoite em Quebec. 

5º dia - Quebec 

Café da manhã no hotel. Tempo livre. Pernoite em Québec. Sugestão de passeio opcional 

Visita à Costa de Beaupré, à Basílica de Santa Ana, ao desfiladeiro de Santa Ana e à Catarata 

Montmorency. 

6º dia - Quebec / Montreal 

Café da manhã no hotel. Saída para Montreal, a segunda maior cidade de língua francesa 

depois de Paris. Visita ao Velho Montreal, à Basílica de Notre-Dame (entrada não inclusa), à 

cidade subterrânea, ao Boulevard Saint- Laurent, à Rue Saint-Denis e ao Mont-Royal. Pernoite 

em Montreal. 

7º dia - Montreal 

Café da manhã no hotel. Dia livre em Montreal. Pernoite em Montreal. Opção de passeio 

opcional Mont-Tremblant. No verão, essa área de esqui se transforma em um centro esportivo 

onde a natureza canadense assume toda a sua essência. De maio a outubro, subida de 

teleférico ao topo da montanha e almoço neste mesmo local. Volta para Montreal. 

8º dia - Montreal / Calgary 

Café da manhã no hotel ou um box-lunch, dependendo da hora do voo. Traslado ao aeroporto. 

(Voo Montreal-Calgary não incluso) Chegada a Calgary. Tempo livre para explorar a cidade. 

Pernoite em Calgary. 

 



9º dia - Calgary / Banff 

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. 

10º dia - 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 azul-turquesa 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. 

11º dia - Banff / Icefields / Jasper 

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 Athabaska, 

onde se fará um passeio de Snowcoach (incluído). Visita ao lago-geleira Maligne, declarado 

como Patrimônio da Humanidade. Pernoite em Jasper. 

12º dia - Jasper / Monte Robson / Kamloops 

Continuação do roteiro, seguindo 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 quentes do Canadá. 

13º dia - Kamloops / Vancouver 

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. Percorre-se o Parque Stanley, o bairro Chinês, o bairro histórico de Gastown e o 

centro financeiro-comercial. Pernoite em Vancouver. 

14º dia - Vancouver 

Dia livre. Pernoite em Vancouver. Opção de passeio opcional, visita à cidade de Victoria. Saída 

em direção ao Terminal de Tsawwassen, para pegar o ferry da Companhia BC Ferries, com o 

qual se cruza o Estreito de Georgia até chegar à Ilha de Vancouver. Desembarque e saída para 

visitar os famosos Jardins Butchart, considerados os 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, Museu Real, o famoso e tradicional 

Hotel Empress e o Museu de Cera. Retorno de ferry a Vancouver. 

15º dia - Vancouver 

Traslado ao aeroporto de Vancouver. 

 


