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Itinerário / Itinerary
Itinerário Detalhado
Detailed Itinerary

1º Dia Portugal / Calgary / Banff
Comparência no aeroporto 180 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida em voo com destino a Calgary, via uma cidade de ligação. Assistência
à chegada, transporte ao hotel em Banff. Alojamento.
2º Dia Banff
Dia livre em Banff. Oportunidade para realizar actividades opcionais como caminhas, andar de bicicleta, praticar canoagem etc.. Alojamento.
3º Dia Banff / Columbia Icefields / Jasper National Park
Em hora a combinar localmente partida em direcção a Jasper. Viagem ao longo do Rio Mistaya com destino ao Big Hill e a Columbia Icefields. Chegada e passeio de
snowcoach que percorre alguns dos 300 km2 cobertos de gelo do Glaciar Athabaska. Experimente a mais nova atracção do Parque Nacional de Jasper, o Glaciar
Skywalk. Após esta aventura única no mundo, continuação através do Vale Sunwapta e as cataratas de Athabasca antes de chegar no final da tarde a Jasper.
Alojamento.
4º Dia Jasper
Dia livre em Jasper no qual poderá aproveitar e fazer rafting no Rio Athabasca ou outras actividades opcionais. Alojamento.
5º Dia Jasper / Comboio Rock Mountaineer / Kamloops
Transporte à estação de comboios de Jasper e embarque no Comboio Rock Mountaineer para início desta fantástica viagem entre Jasper e Kamloops. Durante esta
viagem poderá contemplar algumas das vistas mais espectaculares da região oeste do Canada. A rota das Montanhas Rochosas atravessa a passagem de Kicking
Horse. Ao final da tarde chegada ao interior agrícola da Columbia Britânica. Chegada a Kamloops e alojamento.
6º Dia Kamloops / Comboio Rock Mountaineer / Vancouver
Continuação da viagem no Comboio Rock Mountaineer através de belas paisagens e ao longo das margens dos rios Thompson e Fraser. Percorra o território dos
pioneiros e ouça a história e lendas do oeste enquanto desfruta de todos os confortos deste comboio de luxo. Este último percurso tem como destino final a cidade de
Vancouver, através de magníficas paisagens e cidades históricas. Chegada e alojamento.
7º Dia Vancouver / Victoria / Vancouver
Partida de ferry em direcção a Victoria. Visita do famoso Butchart Gardens e aos bairros exclusivos das áreas residenciais de Uplands e Oak Bay, a Universidade de
Victoria. O Royal Victoria Yacht Club e o Beacon Hill Park. Da parte da tarde, regresso a Vancouver de hidroavião. Alojamento.
8º Dia Vancouver ? Cruzeiro Holland America ao Alaska
Transporte ao terminal de Cruzeiros e embarque no navio da Holland America. Uma vez a bordo, será recebido por membros da tripulação, que serão os seus
anfitriões para os próximos 7 dias e noites. Aproveite a oportunidade para se familiarizar com as instalações do navio e desfrutar da vista do por de sol sobre a água
dos decks espaçosos deste magnífico navio. O navio zarpa para uma das mais célebres e bonitas viagens do mundo. Noite a bordo.
9º Dia Cruzeiro Holland America ? Inside Passage
Aproveite o cenário fantástico no primeiro dia completo de cruzeiro, viajando através da rota Inside Passage. As jóias do Alasca aguardam.. florestas, glaciares,
fiordes e picos nevados brilhando em toda a sua glória. Durante a viagem poderá ter a oportunidade de ver baleias e leões-marinhos ao longo da costa, além de
todos os tipos de aves marinhas. Noite a bordo.
10º Dia Cruzeiro Holland America ? Juneau
Navegação pela rota Stephens Passage passando pelas Boundary Ranges em Tracy Arm, um fiorde estreito e curvo de 48 km que termina nos glaciares gémeos de
Sawyer. A exuberante floresta tropical dá lugar a uma pedra antiga, uma vez que a terra se eleva admiravelmente para picos de 2100 m. Ao chegar ao porto de
Juneau, aproveite para explorar esta capital única e a sua cultura e espirito de fronteira. Noite a bordo.
11º Dia Cruzeiro Holland America ? Skagway
Navegação até Skagway onde poderá fazer os passos dos garimpeiros na corrida do ouro, nesta cidade histórica que ainda hoje prospera. Descubra o Red Onion
Saloon ou os edifícios restaurados e o Klondike Gold Rush National Historical Park. Noite a bordo.
12º Dia Cruzeiro Holland America ? Glacier Bay
Navegação explorando as famosas águas do Glaciar Bay, lar do Glaciar Bay National Park. Património Mundial da Unesco, o parque possui um exclusivo
ecossistema de plantas e animais que vivem em conjunto com uma paisagem glacial sempre em mudança. Quando um pedaço monumental de gelo se separa de um
glaciar e cai no mar, o impacto atira dezenas de metros de água no ar. Noite a bordo.
13º Dia Cruzeiro Holland America - Ketchikan
Navegação até ao porto de Ketchikan situado ao longo das margens do Tangass Narrows. Conhecida como a Capital Mundial do Salmão, esta animada cidade é
também o lar da Creek Street, o Museu Histórico de Tongass, Totem Bight State Park e a Saxman Village. A cidade está rodeada por maravilhas naturais, convidando
todos os visitantes a descobrir o seu lado selvagem no meio das paisagens do Alasca. Noite a bordo.
14º Dia Cruzeiro Holland America ? Inside Passage
Navegação de regresso a Vancouver ao longo da costa do Alaska e da Columbia Britânica. Descubra as mudanças lentas e subtis na paisagem à medida que desce
em direcção a sul e ao quente clima temperado no noroeste do pacífico. Noite a bordo.
15º Dia Vancouver / Portugal
Chegada a Vancouver. Transporte ao aeroporto de Vancouver. Formalidades de embarque e partida em voo de regresso a Portugal, via uma cidade de ligação.
Noite a bordo.
16º 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
Transporte regular do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
Alojamento nos hotéis de categoria escolhida em regime de só alojamento no Canadá
Cruzeiro de 7 noites da Holland America pelo Alasca em regime de pensão completa
Percurso de Comboio no Rocky Mountaineer de Jasper a Kamloops e de Kamloops a Vancouver em SilverLeaf (inclui 2 pequenos-almoços e 2 almoços a bordo)
Tour regular a Columbia Icefields com passeio de snowcoach (Ice Explorer), e Glacier Skywak com guia local em inglês
Tour regular a Victoria com ida de ferry e regresso de hidroavião com guia local em inglês
Taxas hoteleiras e Iva
Seguro Multiviagens
Assistência de 24 horas em caso de emergência

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
Gratificações no navio (não incluídas e pagas directamente no navio com um valor aprox. de 13.50 usd a 15.00 usd por pessoa e dia)
Tours diários nos portos durante o cruzeiro no Alasca
Entradas nos Parques Nacionais
Visto Canadá
Declaração Electrónica de Entrada nos Estados Unidos (ESTA)
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