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Raidho Américas  

30 anos de experiência, qualidade, autenticidade, prestígio, 

conhecimento e compromisso 

 
Costa Leste do Canadá em Trem 
 
8 Dias / 7 Noites 
 
Saída: Diária  
 
Visitando: Toronto, Quebec City e Montreal. 
 
Roteiro Terrestre 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 – .../Toronto 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Toronto, apresentação por conta no hotel (traslado não incluído). Hospedagem.  
Tarde livre para atividades independentes. A cidade de Toronto é o lugar das atrações mais aclamadas, como a Art 

Gallery de Ontario, a Torre CN e próxima das Cataratas do Niágara. Com a ampla quantidade de coisas para fazer, seu 
passeio Toronto será repleto de diversões inesquecíveis.  
 

2º Dia – Toronto  
Experimente um emocionante passeio guiado pela cidade de Toronto, a maior e mais diversificada Cidade Canadense. 
Saiba mais sobre as diversas culturas e bairros desta cidade cosmopolita enquanto faz um passeio panorâmico pelo 
Centro de Compras Eaton, Chinatown, Torre CN, Nova e Velha Câmara Municipal e os Edifícios do Parlamento. Restante 
do dia livre. Hospedagem. 
   

3º Dia – Toronto / Cataratas do Niágara/Toronto 
Hoje você fara uma excursão para as Cataratas do Niágara onde será presenteado por uma das mais espetaculares 

experiências no Canadá. A viagem para Niágara irá levá-lo através das cidades de Hamilton “Capital de aço do 

Canadá”, St. Catherines “a cesta de frutas de Ontário “e da região vinícola da península. Tempo livre para tirar fotos e 

admirar as espetaculares quedas d’água. O emocionante passeio de barco Hornblower está incluído para uma vista 

única da cachoeira Horseshoe Falls. Após o almoço (incluído) seguiremos viagem ao longo da bela estrada Niagara 

Parkway, que nos leva a Niagara Gorge, cruzando a histórica comunidade de Niagara-on-the-Lake. Retorno a Toronto e 

hospedagem. 

4º Dia – Toronto/ Trem Via Rail “The Corridor” / Quebec City 
Pela manhã apresentação na estação ferroviária Union Station (traslado não incluído) para embarque no Trem VIA Rail 
“The Corridor” com destino a Cidade de Quebec. Você passara por pequenas cidades ao longo do Lago Ontário, a 
histórica cidade de Kingston, a região de 1000 Ilhas, perto da fronteira com os Estados Unidos, antes de cruzar para a 
província de Quebec. Após conexão em Montreal, o trem seguirá pela margem sul do rio São Lourenco, através 

encantadores vilarejos da bela área franco-canadense do país. Restante do dia é livre para visitar a fascinante Cidade 
de Quebec e vivenciar sua ativa vida noturna. Hospedagem. 
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5º Dia – Quebec City 
Desfrute de um passeio histórico pela Velha Quebec e conheça seu passado colorido começando em 1608 e 
continuando até os dias atuais. Esta excursão privada a pé explorará parte do Terraço Dufferin, oferecendo vistas do 
Fairmont Château Frontenac, do Rio St. Lawrence, das Planícies de Abraham e sua Cidadela. Você verá as fortificações, 
o Convento das Ursulinas, a Prefeitura e o Seminário localizados entre várias belas igrejas, todas dentro da cidade 
fortificada de Quebec. Ao passar pela Cidade Baixa (a parte mais antiga de Quebec), você verá o Porto Velho, ao lado 

de uma área pitoresca de “antiguidades e artes”. Em seguida, visitará o “Place Royale”, o lugar onde surgiu a Cidade de 
Quebec e, depois, chegará à Rua PetitChamplain, uma das ruas de comércio mais antigas da América do Norte. 

Hospedagem. 
 
6º Dia – Quebec City / Trem Via Rail “The Corridor” / Montreal 
Embarque hoje em um curto passeio de trem para a cidade de Montreal. Desta vez, viajará ao longo da costa norte do 

rio São Lourenço, através do centro histórico de Trois-Rivières e encantador Cap-de-la-Madeleine com sua gruta 
nacional da Virgem Maria. Depois de chegar a emocionante metrópole de Montreal, preparar-se para passear por conta 
própria no período da tarde pela segunda maior cidade de língua francesa depois de Paris. Caminhe pela animada Rua 
St. Catherine, com as suas muitas lojas e cafés. Experimente a cozinha requintada e exuberante vida noturna. 
Hospedagem. 
 
7º Dia – Montreal 

Explore a beleza de Montreal com uma excursão privada com duração média de 3 horas. Se a história, arquitetura e 
belezas naturais que lhe interessam, basta dizer ao motorista o que gostariam de ver e permita com sua experiência e 
conhecimento do local, ajudar a criar um passeio perfeito. Hospedagem. 
 
8º Dia – Montreal / Trem Via Rail “The Canadian” / Toronto 

Apresentação por conta própria na Estação de trem para embarque a bordo do Trem Via Rail “The Corridor” com 
destino a estação de trem Union Station de Toronto e transporte por conta própria ao aeroporto de Toronto. Fim dos 

nossos serviços. 
 
 

Hotéis previstos ou similares 

Opção Cidade Noites Hotel Categoria 

01 

Toronto 3 
Holiday Inn Toronto Downtown ou Courtyard by 

Marriott Toronto 
Turística 

Quebec 2 Chateau Laurier ou Le Concorde Quebec Turística 

Montreal 2 Faubourg Montreal ou Le Nouvel Hotel  & Spa Turística 

02 

Toronto 3 Chelsea Hotel ou Novotel Toronto Centre Primeira 

Quebec 2 Chateau Laurier ou Delta Hotels By Marriott Quebec Primeira 

Montreal 2 Delta Montreal ou Marriott Chateau Champlain Primeira 

03 

Toronto 3 Fairmont Royal York ou Westin Harbour Castle Luxo 

Quebec 2 Fairmont Le Chateau Frontenac ou Manoir Victoria Luxo  

Montreal 2 
Fairmont The Queen Elizabeth ou Le Saint Sulpice 

Montreal 
Luxo 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

Raidho Américas 

atendimento@raidho.com.br / www.raidho.com.br 

 

 
O que inclui: 
- 07 (sete) noites de hospedagem em acomodação standard nos hotéis de categoria escolhida; 
- City Tour Regular em Inglês Hop On Hop Off em Toronto; 
- Ingresso para a CN Tower; 
- Excursão regular de 1 (um) dia com guia local em idioma inglês às Cataratas do Niágara com passeio de Barco 

Hornblower e almoço. (Fora da temporada o Barco Hornblower será substituído pela experiência Journey Behind the 
Falls); 

- Trem VIA Rail The Corridor entre Toronto e a Cidade de Quebec; 
- Excursão privada a pé com acompanhamento de guia local em idioma espanhol pela cidade antiga de Quebec 
(duração média de 03 horas); 
- Trem VIA Rail The Corridor entre a Cidade de Quebec e Montreal; 

- City Tour Privado (duração média de 03 horas) em Montreal com guia local em Português ou Espanhol; 
- Bilhete de trem VIA Rail The Corridor entre Montreal e Toronto; 
- Seguro de Viagem Travel Ace válido por 8 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; 
- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 

- Traslados de saída para as estações de trem e aeroporto; 
- Café da manhã nos hotéis; 
- Alimentação e bebidas (exceto quando mencionadas como incluídas); 
- Maleteiro; 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 
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PARTE TERRESTRE 
Preços por pessoa em US$ = Dólar Americano / R$ = Real 

Opção Validade 
Em US$ Em R$ 

Duplo Triplo Individual Duplo Triplo Individual 

01 

24Abr a 16Mai´20 
21Mai a 16Jun´20  
(Exceto 05Jun a 

09Jun´20) 

21Jun a 28Jul´20 
(Exceto 25Jul a 

28Jul´20) 
02Ago a 03Out´20 
08Out a 10Out´20 

1.717 1.387 2.850 2.447 1.976 4.061 

17Mai a 20Mai´20 2.006 1.580 3.433 2.859 2.252 4.892 

17Jun a 20Jun´20 1.944 1.537 3.308 2.770 2.190 4.714 

29Jul a 01Ago´20 2.108 1.643 3.626 3.004 2.341 5.167 

04Out a 07Out´20 2.165 1.681 3.751 3.085 2.395 5.345 

11 Out a 28Out´20 1.655 1.344 2.720 2.358 1.915 3.876 

29Out a 25Nov´20 1.573 1.296 2.570 2.242 1.847 3.662 

26Nov a 22Dez´20 
(Exceto 19 e 
21Dez´20) 

01Jan a 07Abr´21 

1.500 1.228 2.450 2.138 1.750 3.491 

02 

24Abr a 13Jun´20 
(Exceto 05 a 09Jul´20) 

18Jun a 18Jul´20 
02Ago a 07Set´20 

17Set a 28Out´20 

1.982 1.585 3.375 2.825 2.259 4.809 

14Jun a 17Jun´20 
19Jul a 22Jul´20 
12Set a 16Set´20 

2.667 2.038 4.744 3.800 2.904 6.720 

23Jul a 24Jul´20 
30Jul a 01Ago´20 
08Set a 11Set´20 

2.325 1.811 4.060 3.313 2.581 5.786 

29Out a 02Nov´20 
07Nov a 25Nov´20 

1.790 1.459 2.994 2.551 2.079 4.266 

03Nov a 06Nov´20 2.339 1.821 4.093 3.333 2.595 5.833 

26Nov a 18Dez´20 1.751 1.421 2.956 2.496 2.025 4.212 

01Jan a 07Abr´21 1.573 1.305 2.604 2.242 1.860 3.711 

03 

24Abr a 27Mai´20 2.146 1.710 3.732 3.058 2.437 5.318 

28mai a 08Set (Exceto 
05 a 09Jun´20 e 25 a 

28Jul´20) 
2.339 1.835 4.117 3.333 2.615 5.867 

09Set a 19Set´20 2.426 1.898 4.286 3.457 2.705 6.108 

17Set a 26Out´20 2.055 1.652 3.549 2.929 2.354 5.057 

27Out a 31Out´20 1.958 1.585 3.361 2.790 2.259 4.780 

01Nov a 25Nov´20 1.862 1.522 3.163 2.653 2.169 4.507 

26Nov a 16Dez´20 
01Jan a 07Abr´21 

1.838 3.149 1.498 2.619 2.135 4.487 

A incluir Taxa de Serviço de 12% do valor total da parte terrestre + Imposto 

 



 

 

 

Raidho Américas 

atendimento@raidho.com.br / www.raidho.com.br 

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 = 4,16 da data de 20/02/2020 e estão sujeitos à variação cambial. 

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.  

Observações Importantes: 

- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem Travel Ace incluído no pacote clicando aqui. 
- Consulte condições específicas dos países envolvidos no roteiro; 
- O passaporte deve ter validade mínima de 06 (seis) meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil; 
- É necessário visto para entrada no Canadá. O visto deve ser providenciado antes do embarque; 
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 
- Todas as atividades dependem das condições meteorológicas e das condições marítimas ou fluviais do lugar; 
- 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; 
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras ou eventos; 
 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 

 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS 
IMPORTANTES 

Canadá 

https://www.travelace.com.br/condicoes-gerais.html
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(para brasileiros) 

                

         PASSAPORTE 

 

 

Válido por pelo menos 6 meses 

da data de retorno ao Brasil 

VISTO 

 

Deve ser obtido no Brasil 

(consulte o Consulado) 

                     - obrigatório |  - não obrigatório 
 


