Rota Rock Circle Mountain

10 dias | 09 noites

Datas de saídas garantidas:
Agosto: 12, 26
Setembro: 2, 9, 16

Roteiro
Dia 1 | Vancouver (Quinta - Feira)
Chegada a Vancouver, recepção no Aeroporto e transporte ao hotel. Hospedagem. Resto do dia
livre para atividades diversas. Consistentemente classificada como uma das melhores cidades
para se morar no mundo, Vancouver é o portal para a incrível beleza natural da Colúmbia
Britânica. Rodeada pelas espetaculares Montanhas Costeiras e pelo brilhante Oceano Pacífico,
pode-se fazer caminhadas na floresta sempre verde sem sair do centro da cidade, almoçar em
um movimentado mercado à beira-mar, depois jantar ou dançar na noite em um dos muitos
bairros animados da cidade.
Dia 2 | Vancouver (Sexta -Feira)
Após o café da manhã Buffet, saída para passeio de 3 horas nesta maravilhosa cidade, visitando
pontos turísticos como Centro Comercial e Financeiro, Old Gastown, a agitada Chinatown,
English Bay e o Stanley Park. Tarde livre.
Dia 3 | Vancouver – Vale De Okanagan – Kelowna / Vernon (Sábado)
Café da manhã Buffet. Nesta manhã, começaremos a nossa viagem com destino a Kelowna
seguindo o Fraser River e passando pelas cidades de Chilliwack, Hope e Merrit. Percorrendo o
corredor de Okanagan, entraremos no Okanagan Valley, a região mais importante do Canadá no
cultivo de frutas, e chegaremos a Kelowna / Vernon. Hospedagem.
Dia 4 | Kelowna \ Vernon – Banff (Domingo)
Café da manhã Continental. Prosseguiremos a nossa viagem através da rota cênica via Vernon,
Three Valley Gap, Rogers Pass e Golden. Entraremos então no parque nacional de Banff e
prosseguiremos até nosso hotel no centro de Banff. Hospedagem.
Dia 5 | Banff (Segunda -Feira)
Após o café da manhã, saída para o passeio em Banff e região visitando as quedas do Bow Falls,
Tunnel Mountain, os Hoodoos etc. Talvez haja tempo para fazer uma excursão opcional (a um
custo adicional), como um passeio na gôndola de Banff até a Montanha Sulphur, ou um
emocionante voo turístico sobre as montanhas de helicóptero. Pernoite em Banff.

Roteiro
Dia 6 | Banff – Lake Louise – Columbia Icefields – Jasper (Terça -Feira)
Hoje, depois do café da manhã, partida de Banff para uma emocionante visita ao glaciar
Victoria. Seguimos a viagem contemplando de perto o Bow e Peyto Lakes, chegando a Columbia
Icefields onde poderemos andar sobre as geleiras num ônibus conhecido como snowcoach que
percorre alguns trechos dos 300 km2 cobertos de gelos do Athahasca Glacier (ingresso incluído).
Talvez faça ainda uma excursão opcional (a um custo adicional) como uma viagem de rafting no
rio Athabasca, um cruzeiro pelo Lago Maligne ou um passeio turístico em motocicleta Harley
Davidson com carro lateral. Após o passeio, saída para Jasper. Hospedagem.
Dia 7 - Jasper – Kamloops (Quarta-Feira)
Café da manhã incluído. Nesta manhã, passearemos pelo parque nacional de Jasper para visitar
a cidade de Jasper e sua região. Continuaremos a viagem via o Mt. Robson Provincial Park onde
teremos a oportunidade de contemplar o “Mt. Robson” com 3.954 m., o ponto culminante das
Montanhas Rochosas Canadenses. Prosseguiremos a viagem via Blue River e Clear Water até
chegarmos ao hotel em Kamloops. Hospedagem.
Dia 8 - Kamloops – Whistler (Quinta-Feira)
Após o café da manhã, partimos das planícies altas de Kamloops e seguimos para o oeste até a
cordilheira costeira. Após passar pela fértil área de cultivo do centro da Colúmbia Britânica,
chegue à famosa vila de Whistler, conhecida por aventuras ao ar livre durante todo o ano e
paisagens espetaculares. Após o passeio pela vila e arredores, check-in no hotel. À tarde, você
pode optar por fazer um voo turístico opcional (a custo adicional) sobre uma geleira local e
apreciar as vistas espetaculares. Pernoite em Whistler.
Dia 9 - Whister - Vancouver (Sexta-Feira)
Hoje, depois do café da manhã, viajamos pelo cênico “Sea to Sky Highway” para Vancouver.
Antes de fazer o check-in no hotel, passeio por esta cidade moderna e emocionante, que abraça
a cultura oriental e ocidental. O passeio é conduzido por locais populares como Old Gastown,
Chinatown, English Bay e Stanley Park. Depois, talvez faça um ‘voo’ opcional de realidade virtual
sobre o Canadá de costa a costa (a custo adicional). Pernoite em Vancouver.
Dia 10 - Vancouver (Sábado)
Café da manhã buffet. No horário a ser determinado, transporte ao Aeroporto de Vancouver.
Fim dos nossos serviços.

O programa inclui
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hospedagem nos hotéis acima mencionados ou similar.
Café da manhã diário.
Transporte em ônibus/minibus ou van de acordo com o número de passageiros.
Guia acompanhante falando Português e Espanhol para todo o percurso.
Transporte do aeroporto/hotel e vice-versa.
Ingresso para o passeio de Ice Explorer em Columbia Icefields.
Todos os passeios mencionados no itinerário.
City tours: Vancouver, Banff, Jasper, Whistler and Vancouver.
Impostos.

O programa NÃO inclui
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passagens aéreas internacionais e domésticas;
Assistência viagem;
Taxas aeroportuárias;
Despesas com documentação;
Vistos consulares e passaporte;
Excesso de bagagem;
Antecipação na hora de chegada (early check in);
Prorrogação no horário de saída (late check out);
Refeições e bebidas não mencionadas;
Passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;
Entradas aos locais de visitação durante os passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;
Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra,
gorjetas e tudo que não estiver mencionado como incluído no roteiro.

Observações:
• Valores vigentes para viagens realizadas até setembro 2021, com base em duas pessoas
viajando juntas;
• Mínimo de duas pessoas para saída deste tour;
• Caso não haja disponibilidade nos hotéis citados, realizaremos nova cotação com opções
similares;
• É de responsabilidade do viajante possuir a documentação adequada conforme destino de
viagem (passaporte/identidade, conforme exigências do país, vistos de entrada e
permanência, vacinas necessárias e assistências de viagem obrigatórias).
• Recomendamos sempre ter o certificado internacional contra a Febre Amarela.
Formas de pagamento:
30% do valor total + taxas em geral – Em até 5x s/ juros nos cartões de crédito (Visa,
Mastercard, Amex e Elo).

Hotelaria prevista:

Hotel previsto (ou similar)
Cidade

Hotel

Vancouver

Holiday Inn Vancouver Centre

Kelowna/Vernon

Sandman Hotel Vernon ou Sandman Hotel Kelowna

Banff

Banff Ptarmigan Inn ou Banff Inn

Jasper

Jasper Inn ou Mount Robson Inn

Kamloops

Four Points by Sheraton Kamloops

Whistler

Listel Hotel Whistler

Valores em dólares, por pessoa, a partir de:
Base

Valor

Duplo

2688

Single

4019

Triplo

2344

*Valores com base em duas pessoas viajando juntas. Valores e lugares sujeitos a disponibilidades e
alterações. Consulte-nos sobre outros tipos de tours, itinerários, datas, categorias de hotéis e valores.
A hotelaria pode variar para hotéis similares, diferentes dos previstos acima. Valor não inclui IRRF,
fornecido no ato da reserva.

