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Um roteiro completo para conhecer o melhor das províncias de Ontário e Quebec, 
incluindo uma noite em Tremblant e nas principais cidades do leste canadense.  
Já estão incluídos os ingressos dos principais Passeios: "Hornblower" nas Cataratas do 
Niágara, "Cruise 1000 Islands", Omega Park e a maioria das atrações de cada região; 
visitas panorâmicas de Toronto, Ottawa, Quebec e Montreal. Percurso totalmente 
acompanhado com guia em PORTUGUES. Uma Viagem dinâmica, com tudo o que você 
precisa saber e conhecer de fundamental, e ainda com tempo livre para explorar as 
cidades por sua própria conta, podendo assim, realmente sentir-se de férias! 

 

VOOS do GRUPO 

 
 

O QUE ESTÁ INCLUÍDO 

• Passagem Aérea desde Porto Alegre (voos acima) – 01 mala 23Kg; 
• Acompnhante da Operadora Ponto Com desde a saida de Poa; 

CANADA ALL INCLUSIVE 
Grupo Reduzido (máximo 22 pessoas) 

28 a 06 Setembro.2020 

Guia em PORTUGUES 
Hotéis Centrais 

Toronto - Niagra - Ottawa - Tremblant - Quebec - Montreal 
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• Guia Acompanhante em PORTUGUES durante doto o percurso no Canada  
• Todos os traslados de aeroportos>hoteis em Montreal e Toronto; 
• 9 noites de hospedagem com café da manhã diário; 
• Plano de refeições: 9 cafés da manhã + 6 almoços + 6 jantares; 
• Visitas Panoramicas de Toronto, Ottawa, Quebec e Montreal ; 
• Visita de Niágara com parada no povoado Niágara on the Lake; 
• Cruzeiro “HORNBLOWER” pelas Cataratas do Niágara; 
• Cruzeiro Mil Islas;  
• Ingresso ao Parque Omega; 
• Ingresso no Teleferico de Mont Tremblant; 
• Visita das Cataratas Montmorency; 
• Ingresso ao Canion de St-Anne; 
• Ingresso Basilica de St-Anne-de-Beaupré; 
• Seguro Viagem com cobertuta USD 60mil (limite 75 anos); 
• Kit Viagem da Operadora Ponto Com. 

O QUE NAO ESTÁ INCLUIDO 
 

• Passeios marcados como OPCIONAL o não indicados no programa  

• Bebidas nas refeições 

• Gorjetas: $4.00 por dia por pessoa ao motorista + $3.00 por dia ao guia 

• Gastos de natureza pessoal 

 
HOTEIS PREVISTOS para HOSPEDAGEM 

 

Cidade Nro Noites / Periodo Hotel 
Toronto 3 noites / 28 a 31 de Agosto Four Points By Sheraton Toronto East 

Ottawa (Gatineau) 1 noite / 31 a 1 de Setembro Ramada Plaza du Casino 

Tremblant 1 noite / 1 a 2 de Setembro Holiday Inn Express 

Québec 2 noites / 2 a 4 de |Setembro Auberge Quebec 

Montreal 2 noites / 4 a 6 de Setembro Ramada Plaza by Wyndham Montreal 

 
 

ROTEIRO DIA A DIA 
 
 

1º Dia , 27/08/2020 : Porto Alegre - TORONTO 
Apresentação as 22h30 no Aeroporto Salgado Filho para embarque em voo Copa com destino ao 
Canadá. Conexão no Panamá e pernoite a bordo. 

 
2º Dia , 28/08/2020 : TORONTO 
Passaremos o dia em Conexão na Cidade do Panamá (das 7h da manhã às 18h), caso haja interesse, 
podemos organizar uma visita ao Canal do Panamá (consulte valores).  
Chegada à noite em Toronto, recepção no aeroporto e traslado ao hotel para check in e descanso. 
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3º Dia , 29/08/2020 : TORONTO 
Café da Manhã 
Café da manhã e dia livre para descanso da viagem internacional, ambientação ao novo fuso horario 
(1h a menos) e percorrer os arredores. Recomendamos visitar o bairro de entretenimento, entre as 
ruas King e Queen, que atualmente é o local de diversão noturna mais dinâmico de Toronto e o 
luxuoso bairro de Yorkville, onde estão as boutiques de luxo, ou o porto de Toronto que adquire vida 
particular à tarde. 

 
4º Dia , 30/08/2020 : TORONTO - NIAGARA – TORONTO 
Café da Manhã + Almoço nas Cataratas Niagra + Jantar em restaurante Toronto 
Distancia percorrida: 250Km 
As 8h, após o café da manhã, encontro com nosso guia para inicio da nossa visita panorâmica da 
cidade, uma das mais importantes, cosmopolitas, divertidas e bonitas da América do Norte. 
Conheceremos o centro financeiro e a área comercial, a antiga e a nova prefeitura, um edifício 
moderno ladeado por duas torres dobradas que cercam uma cúpula branca central; Queen's Park, 
onde encontramos o Parlamento de Ontário, Chinatown, o Rogers Stadium (Blue Jays) - o primeiro do 
mundo a ter um teto solar abobadado e a Canadian National Tower, que com seus 553 metros de 
altura, detém o recorde de ser a torre de comunicações mais alta do mundo (Ingresso não incluído – 
custo CAD$ 50).  
Continuaremos pelas espetaculares Cataratas do Niágara, atravessando a encantadora,  pitoresca e 
histórica cidade de Niagara-on-the-lake, onde faremos uma parada. 
Prosseguiremos para as famosas Cataratas do Niágara, um pequeno grupo de grandes cachoeiras 
localizadas no rio Niagara, na fronteira c om os Estados Unidos. São formadas por três cachoeiras 
diferenciadas: as cataratas do Canadá (Ontário), as americanas (Nova York) e as menores, as do Veu 
de Novia. Visitaremos a parte canadense, onde existem várias torres com vistas para as cataratas: 
como a Torre Skylon e a Torre Konica Minolta.  
Almoço tipo buffet no restaurante Skylon, que nos oferece uma vista panorâmica espetacular.  
Mais tarde, embarcaremos no famoso navio "Hornblower", onde os visitantes, cobertos com capas 
de chuva com capuz, são levados ao pé das cataratas, para conhecê-los de perto, desfrutando de uma 
vista panorâmica lindíssima. Esses navios transportam passageiros abaixo das cataratas desde 1846.  
Regresso a Toronto no final do dia para jantar no centro da cidade. Logo apó,s traslado ao hotel.  
 
5º Dia , 31/08/2020 : TORONTO – MIL ISLAS - OTTAWA  
Café da Manhã + Almoço Mil Islas + Jantar no Hotel Ottawa 
Distancia percorrida: 380Km 
Após o café da manhã, desocupação do hotel e saída em direção à bela região das mil ilhas. Passeio de 
barco pelo rio San Lorenzo, percorrendo uma das áreas mais espetaculares desta região percorrendo 
algunas das 1800 ilhas que existem nesta área.  
Após o almoço em um restaurante local, continuaremos à Capital Nacional do Canadá - Ottawa, 
designada a capital do país século XIX pela rainha Vitória da Inglaterra. É uma bela e das mais tranquilas 
ciudades do Canadá.  
Logo após nossa chegada, faremos uma visita panorâmica, onde se destaca o Parlamento - um edifício 
neogótico às margens do rio Ottawa. Parliament Hill é dominado por três blocos de construção: a Peace 
Tower (estrutura com 92m de altura e 53 sinos de bronze); a Chama Centenária e a Câmara dos 
Comuns. Também veremos a Suprema Corte, a Basílica de Notre-Dame - construída no final do século 
XIX e considerada a igreja mais antiga da cidade. Também passaremos pela residência do primeiro-
ministro canadense, descobriremos a beleza simples do canal Rideau Falls, sem esquecer o distrito das 
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embaixadas, Sussex Drive, o Centro Nacional de Artes e o Museu de História do Canadá. Jantar e 
hospedagem no hotel em Ottawa. 
 
6º Dia , 01/09/2020 : OTTAWA – MONTEBELLO – OMEGA PARK – TREMBLANT 
Café da manhã + Almoço em Montebello + Jantar em Mont Tremblant 
Distancia percorrida: 160Km 
Café da manhã e tempo livre até o horario de partida para Montebello. Faremos parada no luxuoso 
Fairmont Montebello Hotel, construído inteiramente com troncos importados do oeste canadense.  
Almoço buffet em restaurante local. 
Prosseguimento da viagem com visita ao Omega Park - onde poderemos observar a fauna canadense 
em um ambiente semi-selvagem. Após término da visita ao parque, continuaremos viagem até Mont-
Tremblan, hoje, conhecida como uma das melhores estações de esqui do Canadá. Uma cidade 
encantadora que, fora do inverno, oferece paisagens realmente belíssimas. Cercado por pinheiros 
centenários e florestas exuberantes, era a fonte de suprimento de papel no início do processo de 
colonização. Subida ao topo de Mont-Tremblant de teleférico (ingresso incluído). Jantar em um 
restaurante local. Traslado ao hotel para check in e pernoite. 
 
7º Dia , 02/09/2020 : MONT TREMBLANT – CABANA CHEZ DANNY – QUEBEC 
Café da manhã + Almoço  típico na barraca Chez Danny + Jantar em Quebec 
Distancia percorrida: 365Km 
Café da manhã e partida em direção a Trois Rivieres (Tres-Rios).  
Chegada e almoço na barraca de mel Chez Danny, onde provaremos alguns pratos típicos da região e 
aprenderemos como é produzido o mel autêntico.  
Após almoço, continuação a para Quebec. Chegada, passeio panorâmico da cidade, a única murada da 
América do Norte e declarada pelas Nações Unidas como "Patrimônio Universal". Conheceremos as 
fortalezas, o Chateau de Frontenac, a Assembléia Nacional, a Plaza Real, a Catedral, o Porto Velho e 
muitos outros locais de interesse.  
Tempo livre para desfrutar desta linda cidade histórica, com influências francesas e britânicas.  
Trasllado ao hotel para Jantar e hospedagem. 
 
 
8º Dia , 03/09/2020 : QUÉBEC (Tour Costa Baupre) 
Café da manhã + Almoço nas cataratas + Jantar na praça Real em Quebec 
Distancia percorrida: 80Km 
Saída após o café da mahã para um tour a bela região da costa de Beaupre, onde você poderá visitar 
a encantadora ilha de Orleans, observar o trabalho dos produtores agrícolas e suas pitorescas aldeias, 
a costa de Beaupre, com suas antigas casas rurais, o magnífico Canyon de Santa Ana e sua belíssima 
cachoeira em um cenário natural. As Cataratas de Montmorency, com 83 metros de altura, são mais 
altas que o Niagara, onde tomaremos um funicular que nos levará ao topo. Almoço incluído nas 
Cataratas. 
Regresso ao hotel pela tarde, após um passeio de contrastes que certamente impressionará até 
mesmos os mais exigentes! Jantar na Praça Real.  
 
9º Dia , 04/09/2020 : QUEBEC - MONTREAL 
Café da manhã + Almoço e Jantar em Montreal 
Distancia percorrida: 250Km 
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Café da manhã e partida para Montreal. Chegada e almoço típico de carne defumada Montrealense. 
Após o almoço, faremos a visita panorâmica de Montreal, a segunda maior cidade de língua francesa 
do mundo. Durante a visita, exploraremos o centro da cidade, com sua impressionante Basílica de 
Notre Dame (ingressos não incluídos), Old Montreal, McGill University, a coluna de Nelson 
(monumento mais antigo da cidade) e, embora haja quem pense que é uma réplica da coluna Trafalgar 
Square, na verdade Montreal estava à frente de Londres 34 anos. Passaremos pela prefeitura. Tempo 
livre para desfrutar da velha Montreal. Visitaremos Mont-Royal, o parque mais importante de 
Montreal e com o mirante de Kondiaronk, onde se tem uma vista incrível da cidade e do rio San 
Lorenzo. Ao final do dia, regresso ao hotel. Jantar incluído.  
 
10º Dia , 05/09/2020 : MONTREAL  
Café da manhã 
Dia inteiramente livre para percorrer a cidade. 
Sugerimos uma caminhada pelo antigo porto, e quem sabe um passeio de barco pelas corredeiras de 
Lachine. Ou talvez alugar uma bicicleta e andar pela cidade e pelo circuito de Fórmula 1 de Montreal. 
O Museu de Belas Artes ou o Jardim Botânico com o Montreal Biodomo também podem ser suas 
opções para hoje. Para compras de última hora, a cidade oferece uma área verdadeiramente 
privilegiada de boutiques e shopping centers no eixo da Rua Santa Catalina, a poucos metros do 
nosso hotel. Aproveite! 
 
11º Dia , 06/09/2020 : MONTREAL – PORTO ALEGRE  
Café da manhã (box) 
Em horario a ser determinado (aprox 6h da manhã), traslado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso a Porto Alegre (Conexão no Panama). 
 

INVESTIMENTO 
 

Tipo de Apartamento SOLTEIRO DUPLO TRIPLO QUADRUPLO 

 
Tarifa por pessoa  
 

US$ 4.765 US$ 3.937 US$ 3.699 US$ 3.598 

Taxas : US$ 100 por pessoa 

FORMA DE PAGAMENTO 
 

Entrada de 15% e saldo em 10x sem juros com cartao de crédito, cheques ou boletos. 
 

“ LUGARES LIMITADOS ” 
 

Atenção: O passageiro é responsável por ter todos os documentos necessários para entrar no país visitado 

neste circuito (VISTO CANADENSE). A Operadora Ponto Com não se responsabiliza por nenhum passageiro cuja 

entrada seja negada, nem por qualquer reembolso de serviços perdidos. 

 


