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Costa Leste Canadense 
08 Dias / 07 Noites 

Saída: Determinadas 

29 anos de experiência e qualidade! 

Diferentes influências culturais fazem do Canadá um destino imperdível, com características que surpreendem até os 
viajantes mais experientes. Sua vocação para turismo é vivenciada neste roteiro que explora o charme das cidades do 
leste canadense. 
 
1º Dia – Sábado – Toronto 

Chegada ao Aeroporto Internacional de Toronto, recepção e traslado ao hotel. Dia livre para atividades diversas. Com 

arquitetura icônica, atrações, museus e galerias fascinantes, vida noturna agitada e espetáculos de primeira qualidade, 
esta cidade nunca dorme! Conheça os bairros culturalmente diversos com lojas ecléticas e  tentadores restaurantes que 
servem pratos deliciosos de todos os cantos do mundo. Hospedagem.  
 
2º Dia – Domingo – Toronto / Cataratas do Niágara / Toronto 
Café da manhã Continental e partida para visita panorâmica à moderna cidade com seus principais pontos turísticos, 

tais como: Palácio da Prefeitura, Palácio do Governo, Universidade, a elegante área de Yorkville, Chinatown, etc. 
Continuamos nosso tour com destino às mundialmente famosas Cataratas do Niágara. Durante a sua permanência nas 
Cataratas teremos uma atração incluída: o passeio de Barco Hornblower. Visitaremos o Parque da Rainha Victoria, 
Table Rock, e outros lugares de interesse. Regresso a Toronto por Relógio Floral, Escola de Horticultura e faremos uma 
parada em Niagara-onthe- Lake que foi a primeira capital do Upper Canadá. Hospedagem. 
 
3º Dia – Segunda-feira – Toronto /  Ottawa  

Café da manhã Continental. Partiremos hoje em uma viagem em direção a Ottawa parando em Rockport onde faremos 

um cruzeiro das famosas 1000 Ilhas (Incluído). A nossa rota, então, serpenteia pelos campos contínuos, seguindo os 
rios e lagos do Canal Rideau. Na chegada à Ottawa, faremos uma excursão turística da capital nacional. Definida pelo 
Canal Rideau (designado pela UNESCO como um Patrimônio Mundial) e os edifícios governamentais na Colina do 
Parlamento, a cidade oferece diversos pontos turísticos, incluindo os jardins públicos, Byward Market e a Prefeitura. 
Hospedagem. 

 
4º Dia – Terça-feira – Ottawa / Quebec City 
Café da manhã Continental e saída para passeio de cidade panorâmico, visitando o centro Financeiro, Casa do Primeiro 
Ministro e do Governador Geral, residência dos Embaixadores, etc. Durante os meses de Julho e Agosto, às 10.00 hrs. 
Da manhã, terão a oportunidade de assistir à troca da guarda. Na parte da tarde continuamos nossa viagem até 
chegarmos a Quebec City. Hospedagem. 
 

5º Dia – Quarta-feira – Quebec City 
Café da Manhã Tipo Buffet. Nosso dia começa com um passeio nesta cidade maravilhosa, considerada a cidade mais 
Europeia da América do Norte. Visitaremos suas Fortificações, Parque das Batalhas, Praça Royal, Terraço Dufferin e 

sentiremos sua magia secular caminhando por ruas estreitas e aconchegantes e apreciando pintores e músicos por toda 
parte. Hospedagem. 
 
 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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6º Dia – Quinta-feira – Quebec City / Montreal 

Manhã livre para atividades pessoais. À tarde, viagem com destino a Montreal. Hospedagem. 
 

7º Dia – Sexta-feira – Montreal 
Café da manhã Canadense e visita desta cidade cosmopolita de língua francesa. Nosso guia nos levará a conhecer as 

áreas Financeira e Comercial, o velho Montreal, a famosa Basílica de Notre Dame (visita do interior incluída), o Monte 
Royal e outros lugares de interesse. Resto da tarde livre. Hospedagem. 
 
8º Dia – Sábado – Montreal / Toronto 
Café da manhã Canadense. Opção de terminar seu tour no dia de hoje em Montreal com transfer de saída incluído ou 
saindo de Montreal, aproveitaremos uma viagem agradável ao oeste para Toronto, passando por quilômetros infinitos 

de terras agrícolas contínuas e pequenos municípios do Leste de Ontário. Hospedagem em Toronto. 

 
9º Dia – Domingo – Toronto 
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto e fim dos nossos serviços. 
 

 

HOTÉIS PREVISTOS  

Opção Cidade  Noites Hotel 

01 

Toronto 3 Westin Harbour Castle Hotel 

Ottawa 1 Courtyard by Marriot Ottawa  

Quebec 2 Hotel Pur 

Montreal 2 Best Western Ville Marie Hotel & Suites 

 
 

PARTE TERRESTRE 

US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Validade Opção 
Por pessoa em US$ Por pessoa em R$ 

QUARTO 
DUPLO 

QUARTO 
TRIPLO 

QUARTO 
INDIVIDUAL 

QUARTO 
DUPLO 

QUARTO 
TRIPLO 

QUARTO 
INDIVIDUAL 

16, 23 e 30 Mai'20 

13, 20 e 27Jun'20 

04, 11 e 18Jul'20 

08, 22 e 29Ago'20 
05, 12 e 19Set'20 

01 1.729 1.521 2.593 7.538 6.631 11.305 

À incluir imposto 

 
 

NOITE EXTRA EM TORONTO (The Westin Harbour Castle) 
Preços por pessoa em US$ = Dólar Americano / R$ = Real 

Validade 
Em US$ Em R$ 

Duplo Triplo Individual Duplo Triplo Individual 

01Mai a 31Out’20 
(segundas a quartas-feiras) 

178 129 352 776 562 1.534 

01Mai a 31Out’20 
(quintas-feiras a domingos) 

148 109 291 645 475 1.268 

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração sem aviso 
prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Dólar Americano e Real considerando o câmbio de US$ 1 = 4,36 da data de 
21/01/2020 e estão sujeitos à variação cambial. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

O que inclui: 
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- 08 (oito) noites de hospedagem em acomodação standard; 

- Café da manhã diariamente; 
- Traslados de chegada e saída (aeroporto / hotel / aeroporto) em serviço regular; 
- Transporte terrestre entre as cidades em ônibus, micro-ônibus ou van; 

- Guia local acompanhante em idioma português ou espanhol durante todo o percurso; 
- Passeios mencionados no roteiro em serviço regular; 
- Ingresso para passeio de barco Hornblower nas Cataratas do Niágara; 
- Ingresso à Basílica de Notre Dame; 
- Cruzeiro de 1 hora pelas 1000 Ilhas; 
- Maleteiro nos hotéis (1 mala por pessoa); 
- Seguro de Viagem GTA plano Full válido por 9 dias – coberturas e valores válidos para passageiros de até 70 anos de 

idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de coberturas. 
 

O que não inclui: 
- Passagem aérea; 
- Passaportes e vistos consulares; 
- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 

- Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas como incluídas); 
- Passeios opcionais ou sugeridos; 

- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 
 
 

Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito 
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia. 
· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de US$ 300. 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 

Visa ou Diners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
 

Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  

Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 
 

Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 
· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em R$ (reais) convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 

considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços – pelo cliente do Contrato de 
Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o Contrato de Intermediação de Serviços 
Turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
 

Dados bancários 

Banco Itaú - Ag 0399 / Cc 36 538 -6 
Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4 
CNPJ -64.521.354/0001-64  
Raidho Turismo Viagens Ltda 
 
Observações Importantes: 
- Verifique a cobertura do Seguro de Viagem incluído no pacote.  

- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- Em função dos longos trajetos, não serão aceitos menores de 6 anos de idade; 

- Este programa é um tour regular, ou seja, uma viagem em grupo com acompanhamento de um guia local. São 

viagens em grupos e com datas predeterminadas que não permite qualquer alteração em seu itinerário. Apenas podem 
ser incluídas noites antes ou depois do tour regular. Note que devido ao número de passageiros, o volume de bagagem 
permitido durante a viagem é reduzido a uma mala por pessoa. Tenha em mente que o grupo pode ser formado com 
pessoas de diferentes nacionalidades e costumes; 
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- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 

passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 
- As saídas dos passeios estão sujeitas à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais. 

 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio 
aviso. 
 
 

DOCUMENTOS IMPORTANTES 
(para brasileiros) 

CANADÁ 

                

         PASSAPORTE 
  ✓ 

Válido por pelo menos 6 meses da data de retorno ao 
Brasil 

VISTO 

✓ 
Deve ser providenciado com antecedência no Brasil. 
A partir de 31 de Dezembro de 2018, os passageiros que 
forem tirar o Visto Canadense, deverão ir até o (CVAC) - 
Centro de Solicitação de Visto do Canadá, pois o 
agendamento prévio é obrigatório para a coleta 
biométrica. 
 
Abaixo o link com informações necessárias sobre este 
novo processo de biometria: 
https://www.vfsglobal.ca/canada/brazil/schedule-an-
appointment.html 
 
Obs: Alguns cidadãos brasileiros serão elegíveis a 
solicitar uma Autorização Eletrônica de Viagem ao invés 
do Visto convencional. Veja no link abaixo se você se 
enquadra nesse perfil. 
Informações sobre ETA 

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE 
VACINA CONTRA FEBRE AMARELA  

✓ - obrigatório |  - não obrigatório 

https://www.vfsglobal.ca/canada/brazil/schedule-an-appointment.html
https://www.vfsglobal.ca/canada/brazil/schedule-an-appointment.html
http://www.canadaturismo.com.br/Arquivos/visto/ETA.pdf

