
Sonhe o mundo e viaje com Abreu. 
Para qualquer destino, escolha a experiência e a qualidade de quem realiza sonhos e viagens há 175 anos.

OS PREÇOS AQUI PUBLICADOS  
NÃO INCLUEM TAXAS GOVERNAMENTAIS.Temporada 2017 | abreutur.com.br

Canadá
Costa Leste e Costa Oeste: 
Guias em português  
Grupos exclusivos ABREU

http://abreutur.com.br/
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Quebec

Montreal

1º dia | MONTREAL
Chegada em Montreal. Recepção de boas-vindas pelo guia falando português  
e traslado ao hotel. Restante do dia livre. Hospedagem. 

2º dia | MONTREAL 
Café da manhã no hotel. O passeio se inicia em Montreal, a segunda maior cidade onde se fala 
francês depois de Paris. Visita à Velha Montreal, à Basílica de Notre-Dame (entrada incluida), 
à cidade subterrânea, ao Boulevard Saint- Laurent, à Rua Saint-Denis e ao Mont-Royal. Tarde 
livre para compras na cidade subterrânea ou posibilidade de fazer alguma atividade opcional 
como visitar o Biodomo, a Torre Olímpica e o Jardim Botânico. Pernoite em Montreal. 

3º dia | MONTREAL | QUEBEC  
Distância entre as cidades: 253 km. Café da manhã no hotel. Saída para Québec, a 
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 o Vieux-Port. Tempo livre à noite. Pernoite em Québec. 

4º dia | QUEBEC 
Café da manhã no hotel e dia livre. Possibilidade de excursões opcionais como:  
Opção 1 Visita à Costa de Beaupré, à Basílica de Santa Ana, ao Canhão de Santa 
Ana e à Catarata Montmorency, das 9h às 13h. Opção 2 Excursão de 1 dia para 
observar as baleias. Transporte incluso, das 8h às 18h. Pernoite em Quebec. 

5º dia | QUEBEC | MONT-TREMBLANT 
Distância entre as cidades: 380 km. Café da manhã típico em Trois Rivières na Sugar 
Shack Chez Dany. Saída para Mont-Tremblant. No verão, esse Resort de Ski se transforma 
em um centro esportivo onde a natureza canadense assume toda a sua essência. Os 
passageiros podem fazer várias atividades livres (não-inclusas) como bicicleta, canoa, 
caiaque, minigolfe, aqua club etc. Também podem caminhar pelo vilarejo de Tremblant 
e ir de teleférico até o topo da montanha (não-incluso). Pernoite em Tremblant. 

6º dia | MONT-TREMBLANT | OTTAWA 
Distância entre as cidades: 165 km. Saída para Ottawa, após o café da manhã. No caminho,  
uma rápida parada nos Outlets Premium para fazer compras. Chegada a 
Ottawa. A capital canadense é uma mistura de cultura, museus e natureza. 
Pode-se apreciar as residências do Primeiro Ministro e do Governador Geral, o 
Parlamento do Canadá e outros edifícios do Governo. Ao final do passeio, pode-
se visitar o Mercado Byward. Tempo livre à noite. Pernoite em Ottawa. 

7º dia | OTTAWA | MIL ILHAS | NIAGARA FALLS (ONTÁRIO) 
Distância entre as cidades: 578 km. Após o café da manhã, saída para Mil Ilhas.  
As ilhas são assim chamadas porque são compostas de 1700 ilhas. Uma embarcação  
os levará para um Cruzeiro comentado com a duração de 1 hora (maio a outubro).  
O itinerário continua rumo à cidade de Niágara, onde se tem a oportunidade,  
por conta própria, de ver as cataratas iluminadas à noite. Pernoite em Niágara. 

8º dia | NIAGARA FALLS (ONTÁRIO) | TORONTO 
Distância entre as cidades: 129 km. Café da manhã no hotel. Visita à cidade de Niágara e suas 
magníficas cataratas. A embarcação Hornblower os levará ao coração das cataratas  
(de 15 de maio a 15 de outubro). Saída para Toronto. O passeio percorre o antigo e o novo 
City Hall, o Parlamento, o Bairro Chinês, a Universidade de Toronto, a Torre CN  
(subida não-inclusa) e o Ontario Place. Tempo livre. Pernoite em Toronto. 

9º dia | TORONTO 
Café da manhã no hotel e dia livre para passeios ou compras no Eaton Centre  
(oferece mais de 230 lojas). Possibilidade de conhecer os museus da cidade, como o  
Royal Ontario Museum, Bata Show Museum, Art Gallery Museum ou Hockey Hall of 
Fame (museu de esporte nacional canadense). Tempo livre. Hospedagem em Toronto. 

10 º dia | TORONTO 
Café da manhã no hotel, e em horário determinado 
localmente, traslado ao aeroporto de Toronto.

CANADÁ ESPETACULAR
MAIO, JUNHO, AGOSTO E SETEMBRO 2017

10 dias Início em Montreal

Inclui
•  9 noites de hospedagem 

com café da manhã 

• Transporte em ônibus de luxo 

•  Traslados privativos de chegada 
em Montreal e saída em Toronto 
caso esteja no mesmo voo do bloqueio para 
um mínimo de 20 participantes

•  Visitas com acompanhamento de guia 
em português do 2º ao 10º dia 

•  Todas as visitas mencionadas 
no itinerário, exceto quando são 
indicadas como visitas opcionais 

•  Inclui a embarcação Hornblower 
e o Cruzeiro pelas Mil Ilhas 

• Gratificações ao guia e motorista

PREÇOS 

US$

SOMENTE AÉREO SÃO PAULO/ MONTREAL // TORONTO/ SÃO PAULO. |  
Preços em Dólares Americanos (US$), por pessoa, sujeitos a alterações e  
disponibilidade, para um mínimo de 20 participantes. | Taxas de embarque não incluídas.

Período 2017
Saídas São Paulo |  
Rio de Janeiro | 
Belo Horizonte

Saídas  
Porto Alegre

Saídas  
Recife

Saídas  
Campo Grande

Saídas  
Cuiabá

MAI 19 893 +160 +265 +181 +236

JUN 16 1.190 +161 +266 +182 +237

AGO 11 - SET 1, 15 1.319 +160 +265 +181 +236

SOMENTE TERRESTRE | Preços em Dólares Canadenses (CAD), por pessoa,  
sujeitos a alterações e disponibilidade, para um mínimo de 20 participantes. |  
Tarifa Criança* válida para menores de 12 anos compartindo o apartamento com 2 adultos.

Período INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO QUÁDRUPLO CRIANÇA*

Saídas 2017 apto. standard 4.278 2.908 2.593 2.436 1.635

PREÇOS 

CAD
2017
Maio 19

Junho 16

Agosto 11

Setembro 1, 15

Hotéis Previstos

Montreal Sheraton Le Centre Montreal

Quebec Delta Quebec

Tremblant Residence Inn Mont Tremblant

Ottawa Hilton Lac-Leamy

Niagara Falls Sheraton On the Falls

Toronto Sheraton Centre Toronto  
The Westin Harbor Castle saídas setembro Atenção: despesas com passaporte e visto não estão incluídas nos valores supracitados.

Voo Saída Chegada

AC 91 20:05 05:40
AC 402 08:00 09:15
AC 90 22:40 10:05

GRUPO EXCLUSIVO  
ABREU com GUIA  

em português

Niagara Falls

http://abreutur.com.br/


•  Mais de 170 anos de experiência, com mais de 40 anos no Brasil.
•  Aéreos e hotéis: sempre as melhores alternativas.
•  Qualidade no atendimento, produtos e serviços no mundo todo.
•  Ampla oferta de Saídas Garantidas.
•  Viagens personalizadas: você decide o destino, nós organizamos tudo.
•  Grupos exclusivos: ônibus ABREU com guia em português.
•  Consulte também as principais estações de Ski no Canadá.

IMPORTANTE: Valores por pessoa em Dólares Americanos (US$) e/ ou Dólares 
Canadenses (CAD) sujeitos a alteração sem prévio aviso. | Valores informados somente 
para referência e sujeitos a alteração no momento da solicitação da reserva. | Consulte 
outras opções de hospedagem. | Acomodações: Duplo, somente 1 cama | Duplo Twin, 
2 camas | Crianças até 11 anos podem dividir o quarto Duplo Twin com 2 adultos sem 
cama extra. | Nos tours destacados como regulares, as gorjetas não estão incluídas.

Toronto



abreutur.com.br

CANADÁ  
EM TREM 
MAIO A OUTUBRO 2017

13 dias
Início em Toronto

Xxxxxx

Inclui
•  7 noites de hospedagem com café 

da manhã tipo buffet, em hotéis de 
categoria turística superior e primeira 

•  As visitas às cidades de Calgary, 
Banff, Jasper, Sun Peaks e Vancouver 
comentadas pelo guia acompanhante 

•  Transporte em ônibus de alta comodidade 
ou micro ‐ônibus dependendo do número 
de passageiros durante toda a estada. 
No 1º e 8º 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 BÁSICO
MAIO A OUTUBRO 2017

8 dias  Início em Calgary
A partir de: 

CAD 2.299

EXTRAORDINÁRIO  
LESTE CANADENSE
JUNHO A SETEMBRO 2017

10 dias  Início em Montreal
A partir de: 

CAD 2.269

CANADÁ COSTA A COSTA  
SUPERIOR
MAIO A SETEMBRO 2017

15 dias  Início em Toronto

CANADÁ ENCANTOS  
DO LESTE SUPERIOR
MAIO A OUTUBRO 2017

8 dias  Início em Toronto

Inclui
•  9 noites de hospedagem com café da manhã 

tipo buffet, em hotéis de categoria turística 
superior e primeira 

•  As visitas às cidades de Calgary, Banff, Jasper, 
Kamloops, Vancouver e Victoria comentadas 
pelo guia-acompanhante 

•  Transporte em ônibus de alta comodidade ou 
micro ‐ônibus durante toda a estada dependendo 
do número de passageiros. No 1º e 10º dias, 
somente traslado. No 7º dia não há transporte 
e no 9º dia traslado Victoria/ Vancouver 

•  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, o 
passeio de Snowcoach, o ferry de ida e volta a 
Victoria e a entrada nos Jardins Butchart 

• Transfers aeroporto / hotel / aeroporto

A partir de: 

CAD 6.924

A partir de: 

CAD 2.089

A partir de: 

CAD 4.979

GRANDE ROTA 
DO OESTE 
MAIO A OUTUBRO 2017

10 dias
Início em Calgary

Jasper

A partir de: 

CAD 2.729

Inclui
•  14 noites de hospedagem com 

café da manhã (continental e 
americano) em hotéis de categoria 
turista superior e 1ª superior 

•  Transporte em ônibus de alto conforto 
ou micro ‐ônibus dependendo do número 
de passageiros. No 1º, 8º e 15º dias, 
somente traslado. No 5º, 7º e 14º 
dias, o transporte NÃO está incluído, 
exceto para as excursões opcionais 

•  Guia-acompanhante falando espanhol e/ 
ou português durante todo o percurso 

•  Todas as visitas mencionadas no 
itinerário, exceto quando indicadas como 

visitas opcionais. Inclui a embarcação 
Hornblower, o Cruzeiro por Mil Ilhas, 
a entrada nos parques de Banff e 
Jasper e passeio de “Snowcoach” 

•  As visitas às cidades de Toronto, 
Niágara, Ottawa, Quebec, Montreal, 
Calgary, Banff, Jasper, Kamloops e 
Vancouver, comentadas por um guia-
acompanhante ou por um guia local 

•  Transporte de 1 mala por pessoa 
nos hotéis da Costa Leste (Toronto, 
Ottawa, Quebec e Montreal) 

• Transfers aeroporto / hotel / aeroporto

Inclui
•  7 noites de hospedagem em hotéis  

de 1ª categoria/ 1ª categoria superior  
com café da manhã 

•  Transporte em ônibus de alto conforto 
ou micro ‐ônibus dependendo do número 
de passageiros. No 1º e 8º dias, somente 
traslados. No 5º e 7º dias, o transporte  
NÃO está incluído, exceto para  
as excursões opcionais 

•  Guia-acompanhante falando português 

e/ou espanhol durante todo o percurso
•  As visitas às cidades de Toronto, 

Niágara, Ottawa, Quebec e 
Montreal comentadas por um guia-
acompanhante ou por um guia local 

•  Todas as visitas mencionadas no 
itinerário, exceto quando indicadas como 
visitas opcionais. Inclui a embarcação 
Hornblower e o Cruzeiro por Mil Ilhas 

•  Transporte de 1 mala por pessoa nos hotéis 
• Transfers aeroporto/ hotel/ aeroporto

Inclui
•  3 noites de hospedagem em Toronto 

•  3 noites no trem “The Canadian” em  
categotria “Sleeper Plus” em cabine privativa  
no trecho de Toronto a Jasper 

•  2 noites de hospedagem em Jasper 

•  1 noite no trem “The Canadian” em categoria 
“Sleeper Plus” em cabine privativa  
no trecho de Jasper a Vancouver

•  3 noites de hospedagem em Vancouver 

•  Vistas privativas em português: Tour da  
cidade de Toronto, excursão às Cataratas do 
Niágara e tour da cidade de Vancouver 

•  Tour regular para campos de gelo  
desde Jasper, em inglês

•  Traslados privativos do aeroporto de Toronto / 
hotel, estação do trem Jasper / hotel / estação 
do trem, estação do trem Vancouver / hotel / 
aeroporto de Vancouver

Inclui
•  9 noites de hospedagem com café da manhã 

em hotéis de categoria turista superior

•  Transporte em ônibus de alto conforto 
ou micro ‐ônibus dependendo do número 
de passageiros. No 1º e 10º dias, somente 
traslados. No 5º dia, o transporte não está 
incluído, exceto para as excursões opcionais 

•  Guia-acompanhante falando português e/
ou espanhol durante todo o percurso 

•  Visitas às cidades de Toronto, Niágara, 
Ottawa, Quebec e Montreal comentadas por 
um guia-acompanhante ou por um guia local 

•  Todas as visitas mencionadas no itinerário, 
salvo quando estiver indicado como  
visitas opcionais. Inclui a embarcação 
Hornblower, o cruzeiro por Mil Ilhas  
e a entrada no Parque Omega 

• Transfers aeroporto / hotel / aeroporto

http://abreutur.com.br/
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CANADÁ 
FRANCÊS 
MAIO A OUTUBRO 2017

6 dias
Início em Montreal

Inclui
•  3 noites de hospedagem no Knight Intel 

Lodge com pensão completa

•  4 noites de hospedagem em Vancouver  
1 noite na chegada e 3 no retorno

•  Transfers aeroporto / hotel /  
aeroporto em Vancouver

•  Voos Vancouver/  
Campbell River/ Vancouver

Inclui
•  2 noites de hospedagem em Sonora 
Resort com pensão completa

•  4 noites de hospedagem em Vancouver  
1 noite na chegada e 3 no retorno

•  Transfers aeroporto / hotel /  
aeroporto em Vancouver

•  Voos Vancouver/ Sonora/ Vancouver  
em helicoptero ou floatplane

Inclui
•  3 noites de hospedagem  

em Sacacomie em meia pensão
•  2 noites de hospedagem  

em Montreal no Le Centre Sheraton 
•  1 semana de aluguel de carro  

em Montreal FCAR com GPS, categoria Full Size: 
quilometragem ilimitada, seguro de encargos  
em caso de colisão (LDW) e todos os impostos aplicáveis

SACACOMIE 
MAIO A OUTUBRO 2017

6 dias
A partir de: 

CAD 1.615

SONORA RESORT & VANCOUVER
MAIO A OUTUBRO 2017

7 dias  Início em Vancouver
A partir de: 

CAD 3.350

URSOS GRIZZLY E VANCOUVER
MAIO A OUTUBRO 2017

8 dias  Início em Vancouver 
A partir de: 

CAD 3.696

A partir de: 

CAD 1.049

VANCOUVER 
MAIO A OUTUBRO 2017

5 dias
A partir de: 

CAD 874

Inclui
•  4 noites de hospedagem em Vancouver 

•  Tour gastronômico em Granville Island com 
duração de 2 horas (2ª a 5ª feira) 

•  Entrada para o Aquário de Vancouver 

• Transfers aeroporto / hotel / aeroporto

Inclui
•  4 noites de hospedagem em Toronto 

•  Traslados privativos aeroporto / hotel / 
aeroporto 

•  Toronto CityPASS que inclui CN Tower, 
Royal Ontario Museum, Casa Loma, Ripley’s 
Aquarium of Canada e Toronto Zoo ou 
Ontario Science Centre

TORONTO 
MAIO A OUTUBRO 2017

5 dias
A partir de: 

CAD 701

Inclui
•  4noites de hospedagem em Montreal 

• Transfers aeroporto / hotel / aeroporto.

MONTREAL 
MAIO A OUTUBRO 2017

5 dias
A partir de: 

CAD 722

Inclui
• 3 noites de hospedagem em Montreal 

• 2 noites de hospedagem em Quebec

•  Bilhete de trem em 1ª classe ou Econômica 
para os trechos Montreal / Quebec / Montreal

• Transfers aeroporto / hotel / aeroporto em 
Montreal

Vancouver

Montreal

http://abreutur.com.br/
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OS PREÇOS AQUI PUBLICADOS, NÃO INCLUEM TAXAS GOVERNAMENTAIS, CUJO VALOR SERÁ INFORMADO NO ATO DA RESERVA. OS PREÇOS PUBLICADOS 
NESTE CATÁLOGO ESTÃO EM DÓLARES CANADENSES (CAD) E/ OU DÓLARES AMERICANOS (US$), POR PESSOA E NÃO INCLUEM PASSAGEM AÉREA.

Sonhe o mundo e viaje com Abreu. 
Para qualquer destino, escolha a experiência e a qualidade de quem realiza sonhos e viagens há 175 anos.

CONTRATO DE ADESÃO: as Condições Gerais aplicáveis  
a estes programas de viagem são as expressas no  
Contrato de Adesão especificado, em cada programa,  
no nosso site abreutur.com.br

http://abreutur.com.br/
http://abreutur.com.br/

