
 
 

CANADÁ MAGNÍFICO COM NEW YORK 
  
01º Dia 11/Junho/2020 - New York 
Em horário a combinar saída em para o aeroporto Salgado Filho em POA para voo com 
conexões para NY. 
  
02º Dia 12/Junho/2020 - New York 
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel, hospedagem e restante do dia livre para 
começar a aproveitar a incrível cidade de NY. 1º pernoite. 
 

03º Dia 13/Junho/2020 - New York/Boston 
Depois do café da manhã, saída com destino a Boston, via estado de Connecticut. 
Chegando em Boston, começamos nossa visita à cidade: Copley Square, onde a Igreja da 
Trindade está localizada, o Edifício Hancock, a biblioteca da cidade, etc; Universidade de 
Harvard, o Bairro de Back Bay e o Mercado Quincy. Hospedagem. 2º pernoite. 
 

04º Dia 14/Junho/2020 - Boston/Quebec 
Café da manhã e partimos para a cidade murada de Quebec, acompanhada pela bela 
paisagem que é o Montanhas "Appalachian" através dos estados de New Hampshire e 
Vermont. Chegada no meio da tarde. Hospedagem. 3º pernoite. 
 

05º Dia 15/Junho/2020 - Quebec/Montreal 
Café da manhã visitaremos a cidade histórica de Quebec, o mais antigo nesta nação. Visita 
panorâmica: a universidade de Laval, monumentos históricos, a cidadela e outros pontos de 
interesse. Depois do almoço (não incluído), partiremos em direção à cidade de Montreal. 
Hospedagem. 4º pernoite. 
 

06º Dia 16/Junho/2020 – Montreal 
Café da manhã e visita da cidade, considerada a segunda maior de língua francesa do 
mundo. Entre Os pontos mais marcantes são a velha Montreal: aproveite a viagem no 
tempo, fundada em 1642, com suas ruas de paralelepípedos é a Principal atração para 
visitantes e moradores locais. Nesta parte da cidade fica a Basílica de NotreDame (visita 
incluída). Distrito Financeiro e Comercial, Rua Sainte-Catherine, Placeville Marie (centro 
comercial subterrâneo), Universidade Mc Gill, distrito leste. O Estádio Olímpico, construído 
para os Jogos Olímpicos de 1976, é verdadeiramente uma obra de arte arquitetônica. Sua 
torre com o seu 165m É a torre inclinada mais alta do mundo. Aqui está o Biodome e o 
Jardim Botânico. Monte Real, este encantador parque oferece muitas atividades ao ar livre e 
vistas deslumbrantes da cidade a partir dos seus mirantes, vamos parar em um deles para 
apreciar uma vista panorâmica da cidade antes de retornar ao hotel. Tarde livre. 
Hospedagem. 5º pernoite. 
 

07º Dia 17/Junho/2020 - Montreal/Ottawa/Toronto 
Café da manhã e Partida no início da manhã para chegar a cidade de Ottawa. Na chegada, 
eles vão fazer o tour da cidade, visitando El Parlamento, bairros residenciais, mansões do 
Primeiro Ministro e do Governador Geral, as residências dos embaixadores, o Tribunal e 
Pontos de interesse. Depois do almoço (não incluído) Partida para Brockville para desfrutar 
de um pequeno cruzeiro no "Mil Ilhas" no rio São Lourenço. Esta região é o lugar onde fica o 
popular Thousand Islands é também uma das regiões do leste do Canadá preferido como 
destino turístico. O cruzeiro, que tem uma duração aproximada de 1 hora, mostra a 
espetacular vista panorâmica da área e fornece informações sobre a história da local, suas 



 
 

lendas e seu povo. Você também pode ver neste lugar navios de todo o mundo navegando 
com cautela através do estreito do rio St. Lawrence, o mais longo canal de água doce. 
Continuação da viagem de ônibus para Toronto. Chegada e hospedagem. 6º pernoite. 
 

08º Dia 18/Junho/2020 - Toronto/Niagara Falls 
Café da manhã e início da visita da cidade: o Gabinete do Prefeito, o Parlamento Provincial, 
a Universidade de Toronto, Yorkville: o bairro boêmio, a área residencial de Forest Hill e a 
área onde a conhecida torre CN está localizada, então continuaremos em direção a Niagara, 
que fica a cerca de uma hora de distância, na rota Vamos visitar a cidade dos sonhos que é 
"Niagaraonthe Lake", a primeira capital que o Canadá tinha. Passando pela área das 
vinícolas de Niágara e começamos o passeio pela região, visitando o relógio floral; Passeio 
no barco Hornblower (maio a outubro) ou os túneis cênicos (outubro a maio). Hospedagem. 
7º pernoite. 
 

09º Dia 19/Junho/2020 - Cataratas do Niágara/Washington 
Café da manhã e Hoje saímos para Washington. Cruzando os Estados de New York e 
Pensilvânia, passando pelas Montanhas do Apalaches e continuamos nossa jornada para 
alcançar a capital de Washington DC no final da tarde. Hospedagem. 8º pernoite. 
 

10º Dia 20/Junho/2020 – Washington 
Café da manhã e partida para a visita de quatro horas, passando pelo Cemitério de 
Arlington, onde estão os irmãos Kennedy; os monumentos à memória do Presidentes 
Lincoln e Jefferson; a Casa Branca (fora); A avenida Pensilvânia e o Capitólio. Tarde livre. 
Hospedagem. 9º pernoite. 
 

11º Dia 21/Junho/2020 - Washington/Filadélfia/New York 
Café da manhã e início do retorno a Big Apple passando pela cidade de Filadélfia, onde as 
treze colônias declararam sua independência da Inglaterra. Na chegada, uma breve visita 
que inclui: A estrada Elfreth, o antigo bairro Vitoriana, a avenida Benjamin Franklin com uma 
parada em frente ao Museu de ArtandtheLiberty Bell. Tempo livre para o almoço (não 
incluído) no prédio onde era o mercado de grãos, ao Museu de Arte Continuamos nossa 
viagem a New York. Hospedagem. 10º pernoite. 
  
12º Dia 22/Junho/2020 - New York 
Café da manhã e dia livre, poderemos opcionalmente fazer um city tour com o Gray Line City 
onde poderemos fazer mais de 50 paradas durante o tour e passar o dia conhecendo os 
principais pontos turísticos desta incrível cidade. 11º pernoite. 
  
13º Dia 23/Junho/2020 - New York 
Café da manhã e dia livre para continuar curtindo NY, poderemos fazer opcionalmente um 
tour de compras em New Jersey ou simplesmente caminhar pelo Central Park. Opções não 
faltarão para aproveitarmos o dia. 12º pernoite. 
  
14º Dia 24/Junho/2020 - New York 
Em horário a combinar, traslado ao aeroporto para check in e voo de volta ao brasil com 
conexões. 
  
15º Dia 25/Junho/2020 – Brasil 
Dependendo da companhia aérea escolhida chegada em POA no início da madrugada e 
retorno para suas cidades de origem. 



 
 

  
INCLUIDO NO PACOTE: 
Bilhete aéreo em classe econômica para o trecho POA/NYC/POA; 
12 noites de hospedagem com café da manhã em hotéis de categoria 4*; 
Passeios e visitas conforme itinerário detalhado; 
Barco em mil ilhas no Rio São Lourenço; 
Tour cruzeiro HomblowerNiágara; 
Traslado de chegada e saída; 
Acompanhante durante a viagem com grupo mínimo de 20 pessoas; 
  
VALOR DO PACOTE 
VALOR POR PESSOA EM APARTAMENTO DUPLO/TRIPLO - R$ 14.990,00 com taxas. 
APARTAMENTO INDIVIDUAL (consultar valores com seu agente de turismo). 
  
FORMAS DE PAGAMENTO 
A vista: 5% de desconto 
Parcelado: 10x no cartão de crédito ou cheque (mediante consulta). 
  
HOTEIS PREVISTOS 
New York – ComfortInn Midtown West ou similar 
Boston hotel Hilton Boston Woburn ou similar 
Quebec hotel leCalssiqueSteFoy ou similar 
Montreal hotel leNouvelMontral ou similar 
Toronto Hotel Delta Chelsea ou similar 
Niagara Hotel theOakes ou similar 
Washington hotel Renaissance Arlington ou similar 
  
O PREÇO NÃO INCLUI 
Despesas com vistos Americano e Canadense, seguro viagem, Early check-in e late check-
out, despesas extras hoteleiras, despesas pessoais, refeições não mencionadas, passeios 
opcionais/sugeridos etc. 
Gorjetas para guias e motoristas (sugerimos US$ 5,00 por dia e por pessoa, sendo US$ 3,00 
para guia e US$ 2,00 para motorista), e quaisquer serviço não mencionados. 
 

 


