CANADA com LAS VEGAS
Natal / Toronto / Vancouver / Calgary / Banff / Lake Louise / Jasper /
Kamloops / Vancouver / Vitória / Vancouver / Las Vegas / Natal

15 a 31 de maio de 2022
Programação:
1° DIA (15/05 - Domingo) NATAL / GUARULHOS / TORONTO / CALGARY - Às 06h00 apresentação do grupo
no Aeroporto Internacional Aluízio Alves para embarque às 09h40 no voo GOL G3 1591 com destino à São Paulo
(Guarulhos). Precisão de chegada às 13h10. Tempo em conexão e reembarque às 19h50 no voo AIR CANADÁ 91 com
destino à Toronto – Canadá. Pernoite a bordo
2° DIA (16/05 – Segunda-feira) TORONTO / CALGARY – Previsão de chegada às 05h00. Tempo em conexão e
reembarque às 09h00 no voo AIR CANADÁ 9 com destino à Calgary – Canadá. Previsão de chegada às 11h12.
Recepção, tramites de imigração e traslado ao hotel onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme
reserva). Restante do dia livre. Pernoite
3° DIA (17/05 – Terça-feira) CALGARY / BANFF – Após Café da manhã, faremos um tour de orientação pelo centro
da cidade de Calgary com seus Edifícios moderno no centro comercial e financeiro. Em seguida, acerto de extras no
hotel e saída com destino à Banff através dos campos de pastagens da reserva indígena da nação Stoney – região de
Kananaskis, e pista de Ski dos jogos olímpicos de inverno de 1988. Ao chegarmos em Banff faremos acomodação em
aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite
4° DIA (18/05 – Quarta-feira) BANFF / LAGO LOUISE / BANFF – Após Café da manhã, faremos visita aos lagos
mais famosos do Canadá. Começando pelo belo Lago Moraine (Junho a setembro) emoldurado com o Vale dos Dez
Picos no interior do Parque Nacional de Banff. Continuaremos passeio até o local mais famoso do Parque, o Lago
Louise, de onde observaremos o Glaciar Vitória, considerado um dos lugares mais belos do mundo. Antes de
retornarmos a Banff, vamos parar no Lago Esmeralda que nos cativará com sua cor intensa. Pernoite
5° DIA (19/05 – Quinta-feira) BANFF / CAMPOS DE GELO / JASPER - Após Café da manhã, começaremos nosso
dia fotografando a Montanha Castillo. Continuaremos nosso caminho pela estrada da geleira, onde vamos admirar o
Glaciar Pata de Covo e os Lagos Bow e Peyto. Por esta estrada, teremos acesso ao Parque Nacional de Jasper – um dos
mais espetaculares do Canadá. Chegaremos ao Glacial Athabasca, no campo de Gelo Columbia - Maior campo de gelo
(352Km²) ao sul do Círculo Polar Ártico, onde teremos um passeio no ICE EXPLORER (Incluso no pacote).
Continuaremos viagem até Jasper onde faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite
6° DIA (20/05 – Sexta-feira) JASPER / MALIGNE CANYON / KAMLOOPS – Após Café da manhã, começaremos
o dia em direção ao Maligne Canyon e teremos a oportunidade de admirar o Lago da Pirâmide e o Lago Patrícia.
Continuaremos nosso trajeto até Kamloops, fazendo fronteira com o Lago Moose, nos despedindo de Jasper para
admirar a majestade do pico mais alto das Montanhas Rochosas Canadenses – o Monte Robson. Com 3.954 metros de
altitudes e localizados no parque Provincial Mount Robson impressiona os seus milhares de visitantes. Deixaremos as
altas para se moverem para um estágio de prados – nas imediações do Parque Provincial Wells Gray, visitaremos as
cachoeiras Spahats de 70 metros de queda. No final do dia faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme
reserva) em uma fazenda no estilo canadense ocidental. Pernoite
7° DIA (21/05 – Sábado) KAMLOOPS / VANCOUVER – Após Café da manhã, continuaremos nossa viagem para
Vancouver, conhecendo no trajeto o Rio Fraser, observado ao longo do caminho. Descendo por vales e prados até
Vancouver. A cidade que tem sido considerada uma das mais belas do mundo pela sua natureza e estilo de vida. Devido
a sua localização privilegiada entre o mar e as montanhas, Vancouver tem um dos climas mais amenos do Canadá
durante todo ano. No final da tarde, faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite
8° DIA (22/05 - Domingo) VANCOUVER - Após Café da manhã, faremos city tour em Vancouver começando pelo
Yaletown indo até à China Town – a maior do Canadá. A poucos minutos dali, chegaremos ao bairro mais antigo da
cidade, o charmoso Gastown com um relógio a vapor original e pequenas lojas, galerias e restaurantes de primeira
classe. Visitaremos o terminal de cruzeiros para o Alasca, Canadá Place, tornou-se um símbolo da cidade com o seu
telhado branco na forma de cinco velas. A pouco minutos do porto, chegaremos ao Stanley Park, oferecendo uma vista

maravilhosa da baia, de toda cidade e das montanhas costeiras. Parada para fotografia de autênticos totens indígenas.
Na saída do parque, podemos ver a praia da baia Inglesa, seguindo o caminho até a ponte Burrard. Finalizando nossa
visita à cidade, entraremos em Granville Island com seus artesanatos locais e sua atmosfera marítima. Pernoite
9° DIA (23/05 – Segunda-feira) VANCOUVER / VITORIA - Após Café da manhã, traslado em Ferry bout até a Ilha
Vitória, onde visitaremos o Butchart Gardens – considerado um dos mais belos da América. À tarde, teremos tempo
livre para visitarmos outras atrações da cidade, como o Parlamento, o Empress Hotel e passear pela baia. Final da tarde,
faremos acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite
10° DIA (24/05 – Terça-feira) VITÓRIA / VANCOUVER – Manhã livre para atividades independentes. Em horário
a definir, faremos traslado em ferry bout até Vancouver. Chegada, recepção e traslado ao hotel onde faremos
acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite
11° DIA (25/05 – Quarta-feira) VANCOUVER / LAS VEGAS – Após Café da manhã, embarcaremos em voo regular
com destino à Las Vegas. Recepção, tramites de imigração e traslado ao hotel onde faremos acomodação em aptos
duplos e triplos (Conforme reserva). Pernoite
12° DIA (26/05 – Quinta-feira) LAS VEGAS – Dia para visita aos lindos resorts onde estão localizadas as melhores
atrações da cidade. À noite realizaremos um passeio noturno por Las Vegas.
13° DIA (27/05 – Sexta-feira) LAS VEGAS – Tour de compras no Premium Outlet. Este shopping ao ar livre oferece
mais de 150 lojas de boas marcas a preços muito abaixo dos cobrados normalmente. Está localizado a 15 minutos de
carro da Strip Boulevard. À noite conheceremos os cassinos, que são, com certeza, as principais atrações da cidade. Se
as luzes piscando nas máquinas caça-níqueis já fascinam, o apetite pela aposta certamente aumenta com o barulho das
moedas premiando os felizardos. É pela famosa Strip Boulevard que se concentra o maior número de cassinos no mundo.
Todos muito movimentados, funcionando 24 horas por dia e com suas diferentes temáticas atraem milhares de visitantes
todos os dias. Os mais luxuosos são os localizados nos hotéis Caesars Palace, Bellagio e Aria. É proibida a prática de
jogos nos cassinos para menores de 21 anos.
14º DIA (28/05 – Sábado) LAS VEGAS – Sugerimos tour opcional com destino ao Grand Canyon fenômeno geológico considerado uma das mais belas maravilhas do mundo. O Grand Canyon é o resultado de
milhões de anos de erosão eólica e hídrica. Há uma expansão infinita de formas, cores e sombras. Retorno a Vegas
aproximadamente as 21:00hs – Pernoite em Vegas.
15º DIA (29/05 – Domingo) LAS VEGAS – Dia livre para atividades independentes. Sugerimos caminhada pelas ruas
arborizadas e calçadas de pedras do District of Green Valley Ranch (2240, Village Walk Dr. Henderson). Existem mais
de 40 lojas varejistas de especialidades e restaurantes para você passar as horas. Para uma experiência estritamente
educativa, confira o Mel Fisher Treasures (2235, Village Walk Dr). A loja exibe a carga recuperada de um galeão
espanhol que afundou na costa da Flórida há quase 400 anos. Noite: Livre para atividades independentes.
16º DIA (30/05 – Segunda-feira) BRASIL – Em horário a definir, faremos acerto de extras no hotel e saída com
destino ao Aeroporto Internacional de Las Vegas para embarque com destino ao Brasil. Pernoite a bordo
17º DIA (31/05 – Terça-feira) BRASIL – Tempo em conexão e reembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos
no vôo GOL G3 2100 com destino à Natal (RN). Fim dos nossos serviços

NOSSO PACOTE INCLUI:
 Circuito em ônibus de turismo;
 Visitas panorâmicas nos trechos
mencionados em roteiro;
 Guia acompanhante;
 Traslados de chegada e saída;
 Hospedagem nos hotéis previstos ou
similares com café da manhã;
 Trecho aéreo internacional;



Seguro Viagem.

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:





Refeições e passeios não mencionados
no programa;
Vistos necessários;
Qualquer serviço não mencionado
acima.

PARTE TERRESTRE + PARTE AÉREA (Sujeito a reajuste sem aviso prévio):
 Em apto duplo: R$ 27.500,00 - Cartão de crédito ou cheque: 10x de R$ 2.750,00;
 Aceitamos os cartões Hiper, Visa ou Mastercard.
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

AVELLAR TOUR: fone (84) 3221-2088 / 9988-8633
Site: www.avellartour.com.br
E-mail: avellartour@ig.com.br

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:
- PASSAPORTE VÁLIDO (com vencimento em 6 meses após o retorno da viagem) e/ou
IDENTIDADE VÁLIDA COM MENOS DE 10 ANOS
1) Cédula de Identidade Original emitida pela Secretaria de Segurança Pública (SSP),
em “muito bom” estado, com menos de 10 anos de emissão. Não pode estar rasurada, desbotada, ou
com plástico aberto. Não vale CREA, OAB, EXÉRCITO e demais identidades profissionais.
- Menores, de 18 anos, desacompanhados de um dos pais precisam de autorização judicial, com foto
3×4 do menor, emitida pelo Juizado de Menores da Polícia Civil e reconhecida a assinatura em
cartório. (2 vias). Caso o menor viaje sozinho, deverá ter a autorização do pai e da mãe para algum
responsável viajando com o mesmo. NÃO É PERMITIDO VIAJAR COM CERTIDÃO DE
NASCIMENTO.
O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação
informada. Caso contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer reclamação e
nem devolução de valores. DOCUMENTAÇÃO e vistos são de inteira responsabilidade do
passageiro.

A Avellar Tour poderá promover ajustes, melhorias, inversões de roteiro, cortes, substituição
de meios de transporte e alterações que forem necessários para a realização e/ou continuação da
viagem e/ou segurança do grupo. Eventuais acontecimentos ou cancelamentos (inclusive de voos),
que gerem atrasos ou mudanças necessárias, e que não prejudiquem consideravelmente a viagem,
não darão direito a descontos proporcionais ou indenizações, uma vez que o roteiro foi projetado e
elaborado antecipadamente dentro de situações normais de clima, tráfego e política e mecânica. Os
horários são orientativos e sujeitos a alterações.
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

AVELLAR TOUR: fone (84) 3221-2088 / 9988-8633
Site: www.avellartour.com.br
E-mail: avellartour@ig.com.br

