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Itinerário / Itinerary
Itinerário Detalhado
Detailed Itinerary

1º Dia Portugal / Calgary
Comparência no aeroporto 180 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida em voo com destino a Calgary, via uma cidade de ligação. Chegada e
levantamento da viatura alugada. Alojamento.
2º Dia Calgary / Banff
Hoje, deixando Calgary para trás, irá para as magníficas Montanhas Rochosas. Perceberá a magnificência dessas montanhas enquanto percorre pela primeira vez o
pé da montanha, e depois entrará no Parque Nacional de Banff onde os topos íngremes vão distinguindo-se à medida que se aproxima. Depois de ter chegado à
agitada e pequena cidade de Banff, o resto do dia é livre para explorar seus encantos. Alojamento em Banff.
3º Dia Parque Nacional de Banff
Dia livre para percorrer Banff e seus arredores. Sugerimos uma visita ao Museu Luxton, dar uma volta de gôndola até o topo do Monte Sulphur ou uma saída pela
cidade admirando os numerosos comércios. Pode também tentar fazer rafting no Rio Bow ou dar um passeio de barco no notável Lago Minnewanka. Alojamento em
Banff.
4º Dia Banff / Jasper
Siga para Jasper pela espetacular Icefields Parkway, conhecida como uma das rotas mais panorâmicas do mundo. Sugerimos fazer paragens no Lago Louise e no
Lago Peyto durante o trajeto. Não perca uma visita ao Maligne Canyon no Parque Nacional de Jasper. Retorne à rota para a última etapa, até a cidade turística de
Jasper. Alojamento em Jasper.
5º Dia Jasper / Sun Peaks
A estrada de Yellowhead vai levá-lo por uma rota explorada originalmente por caçadores e comerciantes. Verá o Monte Terry Fox, bem como o Monte Robson, com o
ponto mais alto das Rochosas, frequentemente cercado por nuvens. Se o tempo o permitir, sugerimos que explore o Parque Provincial Wells Gray, uma reserva
natural que se orgulha do estado bravio e da sua natureza selvagem. Continue até Sun Peaks, um complexo turístico, aberto todo o ano, adaptado para famílias e
para amantes de desporto. Alojamento em Sun Peaks.
6º Dia Sun Peaks / Vancouver
Passando por Kamloops, atravessará as terras agrícolas cobertas por artemisa ao longo do Rio South Thompson. Estes continuam a ser territórios de muito gado e
vaqueiros a cavalo. Penetrando entre os mais elevados muros de rocha do Fraser Canyon, ficará surpreso vendo os rápidos de água branca do Rio Fraser que
correm muito abaixo. Mais de 750.000 litros de água são expelidos cada minuto pela garganta de 34 m da porta do inferno (Hell?s Gate) e certamente ficará
impressionado com um passeio em gôndola por essa parte do canyon.
Rio abaixo, aproximando-se de Vancouver, o suntuoso Vale Fraser desagua na enseada marítima característica da região da baixa Colúmbia Britânica. Alojamento
em Vancouver.
7º Dia Vancouver
Dia completo em Vancouver e nas proximidades. Apanhe um autocarro estilo ?San Francisco? para fazer uma visita à cidade de Vancouver. Passeie em seu próprio
ritmo, saindo e entrando, durante o tempo que desejar, para conhecer muitas atrações, parques, jardins, galerias e restaurantes de primeira classe. Alojamento em
Vancouver.
8º Dia Vancouver / Portugal
Entrega da viatura no aeroporto. Formalidades de embarque e partida no voo de regresso a Portugal, via uma cidade de ligação. Noite a bordo.
9º Dia Portugal
Chegada e Fim da Viagem.

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
Passeio de autocarro em Vancouver com paragens livres
Taxas hoteleiras e Iva
Assistência 24 horas em caso de emergência
Seguro Multiviagens
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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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