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Raidho Américas  

30 anos de experiência, qualidade, autenticidade, prestígio, 

conhecimento e compromisso 

Rocky Circle Mountain 
 

10 Dias / 9 Noites 
 

Saída: Datas predeterminadas. 
 

Visitando: Vancouver, Vale Okanagan, Kelowna, Vernon, 
Three Valley Gap, Banff, Lago Louise, Columbia Icefield, 
Hinton, Jasper, Blue River, Kamloops, Tsaeeassen, Baía de 
Swartz e Victoria. 
 

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 – Domingo – Vancouver 

Chegada ao Aeroporto Internacional de Vancouver, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem. 
 

Consistentemente classificada como uma das melhores cidades para se morar no mundo, Vancouver é o portal para a incrível beleza 
natural da Colúmbia Britânica. Rodeada pelas espetaculares Montanhas Costeiras e pelo brilhante Oceano Pacífico, pode fazer 
caminhadas na floresta sempre verde sem sair do centro da cidade, almoçar em um movimentado mercado à beira-mar, passar a 
tarde observando a vida selvagem da montanha, depois jantar ou dançar na noite em um dos muitos bairros animados da cidade. 
 

2º Dia – Segunda-feira – Vancouver 
Saída para realizar um passeio panorâmico pela cidade. Visita ao Centro Comercial e Financeiro, Old Gastown, a 
agitada Chinatown, English Bay e o Stanley Park. Tarde livre para atividades pessoais. Hospedagem. 
 
3º Dia – Terça-feira – Vancouver / Vale Okanagan / Kelowna 
Viagem com destino a Kelowna, seguindo o Rio Fraser e passando pelas cidades de Chilliwack, Hope, Merrit e Vale 

Okanagan, a região mais importante do Canadá no cultivo de frutas. Chegada a Kelowna e hospedagem. 
 
4º Dia – Quarta-feira – Kelowna / Vernon / Three Valley Gap / Banff 

Continuação da viagem através da rota cênica via Vernon, Three Valley Gap, Rogers Pass e Golden até chegar ao 
Parque Nacional Banff. Hospedagem no hotel localizado no centro de Banff. 
 
5º Dia – Quinta-feira – Banff / Lago Louise / Columbia Icefield / Jasper 

Saída para conhecer a região de Banff, visitando as quedas do Bow Falls, Tunnel Mountain e os Hoodoos, formações 
rochosas parecidas com cogumelos. Continuação em direção ao Lago Louise e depois seguiremos viagem contemplando 
de perto o Bow e Lago Peyto até chegar a Columbia Icefield, um dos maiores campos de gelo e neve abaixo do círculo 
polar ártico, onde se pode andar sobre as geleiras num ônibus especial chamado Ice Explorer (ingresso incluído). Após 
o passeio, saída com destino a Jasper. Hospedagem. 
 

6º Dia – Sexta-feira – Jasper / Blue River / Kamloops 
Entrada ao Parque Nacional Jasper para visitar a cidade de Jasper e região. Seguiremos pelo Parque provincial Monte 
Robson onde terá a oportunidade de contemplar o Monte Robson, com 3.954 metros de altura. Continuação da viagem 
percorrendo o Blue River e Clear Water até chegar a Kamloops. Hospedagem. 
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7º Dia – Sábado – Kamloops / Tsawwassen / Swartz Bay/ Victoria 
Saída pela manhã com destino a Tsawwassen e partiremos de ferryboat para Swartz Bay. Seguiremos pelo Strait of 
Georgia Shoreline até a cidade de Victoria. A capital da British Coumbia mescla o charme colonial britânico com gosto 
inovador da costa oeste pela moda, comida e artes. Hospedagem. 
 
8º Dia – Domingo – Victoria 
Neste dia visitaremos o famoso Jardim de Butchart (ingresso incluído). Hospedagem. 

 
9º Dia – Segunda-feira – Victoria / Baía de Swartz / Vancouver 
Saída para passeio panorâmico pela cidade de Victoria, visitando o Harbour Front, a Universidade de Victoria, as áreas 
residenciais na beira-mar, entre outros locais. Continuação até a Baía de Swartz para embarque em ferry boat de volta 
a Vancouver. Chegada e hospedagem. 
 

10º Dia – Terça-feira – Vancouver  
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto e fim dos nossos serviços. 
 
 

Hotéis previstos ou similares 

Cidade Noites Hotel Categoria 

Vancouver 3 Holiday Inn Vancouver Centre Turística 

Kelowna 1 Prestige Inn Kelowna Turística 

Banff 1 Banff Aspen Lodge Turística 

Jasper 1 Lobstick Lodge Turística 

Kamloops 1 
Four Points by Sheraton Kamloops ou 
Thompson Hotel & Conference Centre 

Turística 

Victoria 2 Royal Scot Hotel & Suites Turística 

 

O que inclui: 
- 09 (nove) noites de hospedagem em acomodação standard; 
- Café da manhã diariamente; 
- Traslados de chegada e saída (aeroporto / hotel / aeroporto) em serviço regular; 
- Ferry de ida e volta a Ilha de Vancouver; 

- Transporte terrestre entre as cidades em ônibus, micro-ônibus ou van; 

- Guia local acompanhante em idioma português ou espanhol durante todo o percurso; 
- Ingresso ao Butchart Gardens em Victoria; 
- Ingresso para passeio de ônibus Ice Explorer em Columbia Icefield; 
- Maleteiro nos hotéis (1 mala por pessoa); 
- Seguro de Viagem Travel Ace válido por 8 ou 7 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; 
- Passaporte e vistos consulares; 

- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 
- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 
- Alimentação e bebidas; 
- 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 

Validade 
 

(Saída desde Vancouver) 

Em US$ Em R$ 

Duplo Triplo Individual Duplo Triplo Individual 

24, 31Mai'20 
07, 21 e 28Jun'20 

05, 12, 19 e 26Jul'20 
02, 16 e 30Ago'20 

06, 13, 20 e 27Set'20 
 

2.268 1.983 3.370 10.637 9.300 15.805 

A incluir imposto 

 
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 = 4,69 da data de 03/03/2020 e estão sujeitos à variação cambial. 
 
 

NOITE EXTRA EM VANCOUVER 

Preços por pessoa em US$ = Dólar Americano / R$ = Real 

Validade 
Em US$ Em R$ 

Duplo Triplo Individual Duplo Triplo Individual 

01Mai a 31Mai'20 
01Out a 30Out´20 

131 97 262 614 455 1.229 

01Jun a 30Jun´20 
01Set a 30Set'20 

138 101 276 647 474 1.295 

01Jul a 31Ago´20 145 106 290 680 497 1.360 

 
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 = 4,69 da data de 03/03/2020 e estão sujeitos à variação cambial. 
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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 Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem Travel Ace incluído no pacote clicando aqui. 
- 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; 
- 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. 

 

https://www.travelace.com.br/condicoes-gerais.html

