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1º Dia Portugal / Toronto
Comparência no aeroporto 180 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida com destino a Toronto, via uma cidade de ligação. Chegada e
levantamento da viatura alugada. Alojamento.
2º Dia Toronto / Cataratas do Niagara / Toronto
Dia livre para conhecer Toronto. Visite os importantes pontos de referência da cidade, tais como o Rogers Centre, explore o Harbourfront a pé ou faça um pequeno
cruzeiro, ou talvez encontre uma boa liquidação nos diversos andares do Shopping Eaton Centre. Hoje visitará o novo aquário, Ripley?s Aquarium, que fica localizado
próximo da base da CN Tower. O aquário possui mais de 12.500 m2 de espaço de exibição para centenas de criaturas desde tubarões a peixes exóticos coloridos e
raros. Também está incluída a entrada para a Torre CN, um elevador expresso e de vidro que o levará até à sala de observação deste monumento de 553 metros.
Para ter emoções de verdade, a sugestão é uma visita às famosas Cataratas do Niágara, aproximadamente a 2 horas por via terrestre a sul de Toronto. O seu
percuso deve incluir uma paragem na pitoresca cidade de Niagara-on-the-Lake, região vinícola de Ontário. Nas cataratas, aguardam-no muitas oportunidades para
tirar fotos e não faltarão atrações na cidade conhecida como "capital mundial da lua-de-mel da América do Norte". Regresso e alojamento em Toronto.
3º Dia Toronto / Ottawa
Hoje, siga para o este, conduzindo por toda a costa do Lago Ontário e passando por comunidades pequenas e vilas que ?enfeitam a paisagem?. A cidade de
Kingston é sede da prestigiada Queens University e porta de entrada das ?Mil Ilhas?, pequenas e numerosas ilhas ao longo de uma enorme via fluvial natural. A
viagem prossegue rumo a norte, por Rideau Heritage Route e segue, de forma intermitente, ao longo do Rio Rideau, passando por aldeias situadas nas margens do
rio como Smiths Falls e Edmonds Lock. Muitas possuem eclusas que permitem que as embarcações passem de níveis mais altos para níveis mais baixos no rio.
Chegada de tarde à capital nacional do Canadá. Alojamento em Ottawa.
4º Dia Ottawa / Cidade do Quebec
Hoje, antes de deixar Ottawa, procure visitar o belíssimo prédio do Parlamento, a Galeria Nacional, e outros museus, a Casa da Moeda ou desfrutar fazendo uma
aprazível viagem de barco pelo Rio Ottawa. Prossiga a viagem cruzando a fronteira com a província de Quebec e siga acompanhando a margem norte do Rio São
Lourenço, desta forma chegará à cidade de Trois Rivières. Recomendamos visitar a Catedral da Imaculada Conceição, em estilo gótico e com esplêndidos vitrais por
toda a igreja. Mais tarde, passará pela entrada murada da bela e histórica cidade de Quebec, para uma visita de dois dias. Alojamento na cidade de Quebec.
5º Dia Cidade de Quebec
Passe um dia inteiro na cidade mais antiga do Canadá. A cidade de Quebec foi fundada em 1608, e é a única cidade murada na América do Norte. Além disso, foi
considerada Patrimônio da Humanidade pelas Nações Unidas. Esse é um de muitos detalhes que conhecerá durante o roteiro que lhe oferece um panorama global
dos aspetos históricos e modernos da cidade de Quebec. Visitará o Latin Quarter, as Planícies de Abraão, a Citadelle, as Fortificações, a Assembleia Nacional, a
Praça Real, a Basílica e outros pontos de interesse na cidade. À noite, opção de passeio pelas ruas de paralelos da cidade para desfrutar de um dos inúmeros
restaurantes informais, ou de cozinha sofisticada onde poderá experimentar iguarias locais e uma grande variedade de pratos internacionais. Alojamento na cidade de
Quebec.
6º Dia Cidade de Quebec / Montreal
No roteiro de hoje, passará pelas férteis planícies e ondulantes colinas da região Mauricie / Bois-Francs e Lanaudiere em direção às florestas e paisagens de beleza
natural de Lac à la Truite. Pare em Berthierville para visitar o Museu Gilles Villeneuve, em seguida, prossiga para a vibrante e cosmopolita cidade de Montreal.
Recomendamos visita à Basílica de Notre-Dame, ao Parque Olímpico, ao Biodome, ao Museu de Belas Artes de Montreal, ao Parque Mont Royal, ao casino ou a
cidade subterrânea. Alojamento em Montreal.
7º Dia Montreal / Kingston
Cruze a fronteira para a província de Ontário e explore a tranquilidade da região das Mil Ilhas. Visite a aldeia de Alto Canadá em Morrisburg ou o antigo Fort Henry,
uma fortificação histórica de 1830. Neste local realiza-se diariamente uma parada militar, onde os participantes usam trajes da época. Caso tenha interesse, poderá
visitar os edifícios e instalações da Queens University, ou do Museu do Royal Military College, a mais antiga academia militar do Canadá. Também poderá realizar um
cruzeiro de barco pela bela região das Mil Ilhas. Será uma viagem inesquecível através das inúmeras ilhas habitadas por uma grande quantidade de animais
marinhos e aves aquáticas. Alojamento em Kingston.
8º Dia Kingston / Toronto / Portugal
Prossiga em direção a oeste, percorrendo as margens do Lago Ontário, através dos férteis campos de Prince Edward County, com várias comunidades históricas,
destacando as antigas residências e casas de verão dos governadores e juízes da era britânica no Canadá. Nesta região, encontra-se uma série de reconhecidos
vinhedos e fabricantes de queijo, que convidam aos visitantes a parar em pequenas cidades como Picton, para saborear a comida e os vinhos locais. Dirija-se ao
Aeroporto Internacional Pearson de Toronto. Entrega da viatura. Formalidades de embarque e partida no voo de regresso a Portugal, via uma cidade de ligaçãoNoite a bordo.
9º Dia Portugal
Chegada e Fim da Viagem.
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Inclui no Preço Base / Includes Base Price
Passagem aérea, em classe económica de acordo com o itinerário
Alojamento na opção de hotéis escolhidos ou similares em regime de só alojamento
Aluguer de uma viatura desde o 1º dia até ao 8º Dia com seguro básico, GPS e km ilimitados
Admissão na Torre CN, Aquário Ripley, Visita turistica de 2 horas na Cidade de Quebec, Cruzeiro de 1 horas pelas 1000 Ilhas
Taxas hoteleiras e Iva
Assistência 24 horas em caso de emergência
Seguro Multiviagens

Não Inclui no Preço Base / Not Included in Base Price
Extras de carácter pessoal
Serviços não mencionados como incluídos
Taxas de aeroporto, segurança e combustível
Seguros adiconais rent a car, e Taxa de Drop Off, Depósito de Garantia
Carta de Condução Internacional e Carta de Condução Nacional
Visto Canadá
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