
1° Dia – 18 Jul – DOM – Caxias do Sul / Porto Alegre / 
São Paulo / Toronto: 
Apresentação em Caxias do Sul para embarque em ônibus 
especial de turismo com destino a Porto Alegre. Chegada 
e embarque com destino a São Paulo e conexão imediata 
para Toronto. Jantar e café da manhã a bordo. 

2° Dia – 19 Jul – SEG – Toronto / Calgary: 
Chegada em Toronto e, logo após os trâmites da 
Alfândega, conexão em voo para Calgary. Chegada, 
recepção e traslado para o hotel. Tempo livre para 
explorar a cidade.  

3° Dia – 20 Jul – TER – Calgary / Banff (130Km): 
Café da manhã no hotel. Uma breve visita de orientação à 
cidade de Calgary e saída em direção ao Parque Nacional de 
Banff. Chegada em Banff, que se situa num magnífico 
enclave, contornado pelas Montanhas Rochosas formando 
um anel majestoso. Visita ao famoso hotel Banff Springs da 
rede Fairmont, às Cascatas de Bow e à Montanha Tunnel. 
Tempo livre. Check-in no hotel.  

4° Dia – 21 Jul – QUA – 
Banff: 
Café da manhã no hotel. 
Saída em direção ao Bow 
Valley até chegar ao 
Johnston Canyon, onde 
se poderá fazer uma 
p e q u e n a c a m i n h a d a 
antes de chegar à área do 
prestigioso Lago Louise. 
Este lago é considerado 

um dos lugares mais espetaculares do mundo com suas 
águas azul-turquesa e sua magnífica vista da Geleira 
Victoria ao fundo. O passeio continua até o Lago Moraine 
e o Vale dos Dez Picos para ter acesso ao Parque Nacional 
Yoho e ao Lago Esmeralda. Retorno ao hotel. 

5° Dia – 22 Jul – QUI – Banff / Icefields / Jasper (280Km): 
Café da manhã no hotel. Rumo a Jasper, cujo caminho nos 
permite desfrutar de uma vista espetacular dos círculos e 
geleiras das montanhas. Durante o percurso, vê-se a 
Geleira Pata de Corvo e os lagos Bow e Peyto. Entrada no 
Parque Nacional de Jasper – uma das maiores acumulações 
de gelo e neve ao sul do Polo Ártico, formando 8 geleiras. 
Uma das mais impressionantes é a Geleira Athabasca, onde 
se fará um passeio de Snowcoach (incluído). Em seguida, 
visitaremos o cânion Maligne considerado um dos mais 
belos das Rochosas. Check-in no hotel. 

6° Dia – 23 Jul – SEX – Jasper / Monte Robson / 
Kamloops (440Km): 
Café da manhã no hotel. Iremos para os territórios da 
Colômbia Britânica, passando ao pé do Monte Robson, a 
montanha mais alta das Rochosas. Continua-se o caminho 
até chegar a Kamloops. Situada no confluente dos rios 
Thompson Norte e Sul, Kamloops é uma das cidades mais 
acolhedoras do Canadá. Check-in no hotel. 

7° Dia – 24 Jul – SAB – Kamloops / Vancouver (350Km): 
Café da manhã no hotel. Saída em direção à cidade de 
Vancouver por uma área de cultivo e ranchos apesar da 
pouca pluviosidade. Entrada na área de Cariboo, famosa 
pelas primeiras colônias dos exploradores de ouro. Segue-se 
em direção ao Rio Fraser até Hope, descendo através de 
vastos vales até a cidade cosmopolita de Vancouver. Visita 
panorâmica da cidade mais importante do oeste canadense 
que se caracteriza pelo contraste entre o mar, as montanhas 
e sua moderna arquitetura. Conheceremos o Parque Stanley, 
o bairro Chinês, o bairro histórico de Gastown e o centro 
financeiro-comercial. Check-in no hotel. 

8° Dia – 25 Jul – DOM – Vancouver: 
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para atividades 
independentes. Consulte sugestões com o nosso guia local.  

9° Dia – 26 Jul – SEG – Vancouver / Victoria (110Km): 
Café da manhã no hotel. Saíremos em direção ao Terminal 
de Tsawwassen para pegar o ferry da Companhia BC 
Ferries, com o qual cruza-se o Estreito de Georgia até 
chegar à Ilha de Vancouver. Desembarque e saída para 
visitar os famosos Jardins Butchart, considerados os mais 
belos do país. Em seguida, continua-se até a cidade de 
Victoria. Visita panorâmica da cidade e aos seguintes 
lugares: porto esportivo, áreas do mercado e do Bastião, 
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Parlamento, Museu Real e  o famoso e tradicional Hotel 
Empress. Check-in no hotel. 

10° Dia – 27 Jul – TER – Victoria / Vancouver (110Km): 
Café da manhã no hotel. Dia livre em Victoria. Saída no final da 
tarde para retornar a Vancouver em ferry. Check-in no hotel. 

11° Dia – 28 Jul – QUA – Vancouver / Toronto / São Paulo: 
Café da manhã no hotel. Manhã livre em Vancouver. Em 
horário a ser determinado, traslado para o aeroporto de 

Vancouver para embarque em voo com destino a Toronto 
e conexão imediata a São Paulo.  

12° Dia – 29 Jul – QUI – São Paulo / Porto Alegre / 
Caxias do Sul: 
Chegada a São Paulo e, logo após os trâmites da alfândega 
brasileira, conexão imediata para Porto Alegre. Chegada e  
traslado em ônibus de turismo para Caxias do Sul, e… 

Até a próxima viagem…  

NOSSO PROGRAMA INCLUI: 
- Traslado no percurso Caxias / P. Alegre / Caxias em 

ônibus especial de turismo; 
- Passagens aéreas conforme mencionadas no roteiro, 

com taxas incluídas; 
- Hotéis categoria 4* durante todo o passeio, em aptos. 

duplos e triplos, com café da manhã; 
- Inclui a entrada nos parques de Banff e Jasper, o 

Snowcoach, o ferry ida e volta a Victoria e a entrada aos 
Jardins Butchart; 

- Acompanhamento de Guia Magnificat durante todo o 
período, acima de quinze passageiros; 

- Kit de viagem. 

NÃO INCLUI: 
- Extras de caráter pessoal. 
- Despesas com a confecção de visto de entrada no 

Canadá. 
- Seguro saúde com cobertura médica, odontológica e 

farmacêutica durante todo o período da viagem. 
- Todo tipo de gorjetas: guia, motorista, maleteiros, 

aeroporto, fronteira, hotéis, etc. 
- Tudo que não estiver mencionado como incluído.

NOTAS IMPORTANTES: 
A inscrição para tomar parte na programação descrita neste folheto implica na total aceitação de todas as condições aqui estabelecidas. 
MAGNIFICAT TURISMO LTDA, na qualidade de operadora, declara que o presente programa de viagem será realizado em atendimento: 
• Às “Condições Específicas”  ou  “Descrição do Programa” ora estabelecido neste impresso;  
• Às “Condições Gerais” estabelecidas pela Deliberação Normativa nº 161 de 09/08/85 da EMBRATUR que se encontra à disposição dos participantes na sede da agência operadora, 

regulamentando os direitos e deveres recíprocos das partes, suas responsabilidades e os casos de alterações ou cancelamentos do programa. 
• Os preços destes programas foram calculados tomando-se por base a taxa do Dólar Norte Americano e dos custos de operação do programa no dia 30/10/2019. Eventuais variações 

entre estas moedas ou destes custos operacionais poderão determinar alteração do preço final do programa. Havendo tais variações, as diferenças de valores, quando 
excederem o valor original do programa, serão suportadas pelo cliente.  

Caxias do Sul, 30 de Outubro de 2019.

Para este roteiro é necessário Visto Canadense e não é necessário vacinas para passageiros brasileiros. 
Passageiros com Passaporte Italiano necessitam apenas fazer uma autorização online como visto de entrada no país.  
O passaporte deverá ter validade mínima até Fevereiro de 2021.
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VALORES POR PESSOA (consulte formas de pagamento):

Apartamento:
POR PESSOA  

em apto. Duplo
POR PESSOA  

em apto. Triplo
POR PESSOA  

em apto. Individual

Parte Aérea e Terrestre: R$ 18.970,00 R$ 18.650,00 R$ 22.840,00

1º pgto em Junho / 2020 12 x de R$ 1.585 12 x de R$ 1.555 12 x de R$ 1.905

1º pgto em Julho / 2020 11 x de R$ 1.725 11 x de R$ 1.699 11 x de R$ 2.080

1º pgto em Agosto / 2020 10 x de R$ 1.899 10 x de R$ 1.865 10 x de R$ 2.285
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