
Canadá Montanhas Rochosas & Califórnia 2017 

SAÍDA : 09 / SET / 2017 
Calgary - Lake Louise - Banff - Jasper - Blue River - Sun 

Peaks - Victoria - Vancouver - Phoenix - Grand Cannyon - 

Hoover Dan - Rota 66 - Las Vegas - San Francisco. 

Programaçao:  

4º Dia - 12/Set - 3ªf. - BANFF  - JASPER NATIONAL PARK 

2º Dia - 10/Set - Dom. - TORONTO - CALGARY 

Chegada em Toronto, formalidades de imigração e alfandega 

e conexão imediata. Chegada em Calgary e traslado ao Hotel 

Delta Calgary Downtown. 

3º Dia - 11/Set - 2ªf. - CALGARY - LAKE LOUISE - BANFF  

Café da manhã. Visita guiada pela metrópole de Alberta in-

cluindo o Olympic Plaza, Stampede Grounds e Calgary To-

wer. Saída para uma vasta pradaria em direção às Rochosas 

e Banff National Park. Parada na estrada no coração do 

Ranch Country! Aproveite o passeio à cavalo opcional ou dê 

um giro pelas trilhas. Um almoço BBQ será servido. A via-

gem segue para o renomado Lake Louise. Continua por Mo-

raine Lake e os famosos Wenchemntka Peaks. No fim da tar-

de, chegada para vista de Banff e sua vizinhança: Tunnel 

Mountain, Bow Falls e o hotel Banff Springs. Acomodação no  

Charltons Banff Hotel. 

Calgary 

Banff 

Café da manhã em um restaurante. De manhã cedo, saída 

em direção ao Jasper National Park ao longo de uma das 

mais deslumbrantes estradas da América do Norte: The Ice-

fields Parkway. No fim da manhã, excursão ao Athabaska 

Glacier (Columbia Icefields) em um gigante snowcoach. Al-

moço durante a viagem. Retorno à Banff com parada para 

ver os lagos Peyto e Bow e avistar o iminente Crowfoot Gla-

cier ao fundo. 

Blue River 

1º Dia - 09/Set - Sáb. - BRASIL - TORONTO 

17:00 hs. Apresentação em Guarulhos, terminal 3 para 

check in e embarque com destino a Calgary, via Toronto.  



9º Dia - 17/Out - Dom. - VANCOUVER - PHOENIX - GRAND CANYON 

Café da manhã e saída em direção a Hoover Dam ( ingressos 
inclusos). Visitaremos esta famosa represa, uma das maiores 
hidrelétricas já construídas nos Estados Unidos. Continuare-
mos em direção a Las Vegas que nos reserva várias opções 
de entretenimento, faremos uma breve visita panorâmica na 
chegada pela famosa STRIP, com seus diversos hotéis e atra-
ções. Check-in no hotel e tempo para descansar antes da saí-
da para o Espetáculo Michael Jackson (show que será ofereci-
do como opcional). Após o show, transfer de retorno ao hotel 
e hospedagem.* Transporte disponível caso o show seja rea-
lizado neste dia. 

10º Dia - 18/Out - 2ªf.- GRAND CANNYON - HOOVER DAM - LAS VEGAS 

Traslado ao aeroporto para embarque no voo AC-8228 
(08:00) com destino a Phoenix no Arizona. Após formalidades 
de imigração e alfandega., recepção e partida visita panorâ-
mica deste famoso Parque, umas das Grandes maravilhas na-
turais do mundo e símbolo do Oeste Americano, com um 
show impressionante de cores. Entraremos no Parque por 
South Rim e visitaremos: Bright Angel view point, impressio-
nantes miradores a mais de 2.000 metros de altura do nivel 
do Rio. Lá será possível comtemplar vistas impressionantes a 
partir de Desert view, Hermist Rest e  Grand  Canyon Village. 
Acomodação no Hotel Best Western Squire Inn. 

7º Dia– 15/Out - 6ªf. - VICTORIA - VANCOUVER 

Café da manhã. Pela manhã traslado de balsa para cruzar até 

Tsawassen e continuar a Vancouver. Almoço de despedida no 

coração de Vancouver. Visita guiada à tarde por Vancouver, 

uma das mais surpreendentes cidades da costa do Pacífico. A 

visita inclui o centro, Stanley Park, Prospect Point, Gastow, 

etc. Acomodação no Sheraton Vancouver Wall Centre. 

8º Dia - 16/Out - Sáb.– VANCOUVER - WHISTLER 

Café da manhã. Dia livre. Sugerimos passeio opcional a 

Whisthler Juntamente com Vancouver a estação anfitriã das 

Olimpíadas de Inverno de 2010 e dos Jogos Paraolímpicos. A 

joranda inicia ao longo da autopista Sea to Sky com vista  pa-

ra a majestosa Baía de Howe. Tempo livre para explorarem 

esta estação com suas lojas, galerias e cafés ao pé da monta-

nha. Retorno para Vancouver e parada para tirarem fotos em 

Shannon Falls, com mais de 355 metros de altura é uma das 

mais altas cataratas da América do Norte. 

Whistler 

Vancouver 

Victoria 

Grand Cannyon 

Las Vegas 

5º Dia - 13/Set - 4ªf. - BANFF - SHUSWAP LAKE 

Café da manhã em restaurante, partida para a estrada Trans-

Canada em direção ao estado de Columbia Britânica através 

de 4 parques nacionais. A viagem segue em direção a região 

de Rogers Pass na montanha de Selkirk com o impressionan-

te equipamento de limpeza de neve. Na rota, curta um giro à 

tarde pela floresta de Mount Revelstoke National Park. Segui-

remos até Shuswap Lake. Acomodação Quaoot Lodge. 

6º Dia - 14/Out - 5ªf. - HUSWAP LAKE - VICTORIA 

Café a manhã. Saída para Victoria pela estrada Coaquihalla 

passando pelo interior da Columbia Britânica (B.C). Chegada 

a Tsawwassen, embarque na balsa para Swartz Bay na ilha 

de Vancouver, travessia de 90 minutos cruzando Georgia 

Straight e o Gulf  Islands. Continuaremos até Victoria e     

ingressaremos no famoso Butchart Gardens. Na volta, visita 

guiada pela capital de British Columbia, incluindo os prédios 

legislativos, o hotel Empress, Beacon Hill Park, Chinatown, 

etc. Acomodação no Victoria Marriott Inner Harbour. 



Tel: (11) 5575-2525 tabitours@tabitours.com.br www.tabitours.com.br 

Para mais informações sobre reservas,  contate : 

Veja as condiço es gerais em nosso site:  www.tabitours.com.br  (Reservar / Condiço es Gerais) 

Terrestre em apto duplo : US$ 3.300,00 

SERVIÇOS NÃO INCLUIDOS 
 Taxas de aeroportos  

 Despesas de documentaça o: Passaporte, Visto Canadense e Americano 

 Despesas extras de cara ter pessoal como: telefonemas, telegramas, lavanderia, almoços, jantares, bebidas, etc... 

 Passeios e serviços mencionados como sugesta o ou opcionais  

 Excesso de bagagem  

 Serviços na o mencionados  

 Gorjetas para guias e motoristas 

SERVIÇOS INCLUIDOS 
 Passagem ae rea desde Sa o Paulo em classe econo mica 

 Traslados e passeios em serviços regulares com guias locais em portugue s ou espanhol 

 Hote is de categoria turí stica com cafe  da manha , refeiço es mencionados 

 Durante a excursa o permitido 1 mala por pessoa 

 Seguro viagem (na o cobre roubos e doenças pre -existentes) plano ba sico limite de idade 75 anos., com acompanhante da famí lia 

 Passaporte valido por mais de 6 meses durante a viagem 

 Visto consular do Canada e Estados Unidos., exceto para Japoneses eEuropeus., requer preencher o ESTA e dever levar o RNE va li-
do. 

REQUER 

    Preços vigentes em Março 2017, para grupo de 20 passageiros. 

11º Dia - 19/Out - 3ªf. - LAS VEGAS 

12º Dia - 20/Out - 4ªf. - LAS VEGAS - SAN FRANCISCO  

Café da manhã e traslado  ao aeroporto para embarque om 
destino a San Francisco (11:20/12:54). Chegada em San 
Francisco., recepção e inicio do nosso passeio panorâmico 
completo da cidade, com destaque para: Downtow, civic 
center, Twin Peaks, Parque Golden Gate e Ponte Golden Ga-
te, finalizando no Fishermanns Wharf. Acomodação no Holi-
day Inn Civic Center. 

Café da manhã e dia inteiramente livre em  Las Vegas. Suge-
rimos aproveitarem dos diversos casinos, lojas de departa-
mento, outlet entre muitas outras atrações. 

15º Dia - 23/Out - Sáb. - TORONTO - SÃO PAULO 

13º Dia - 21/Out - 5ªf. - SÃO FRANCISCO 

Café da manhã e dia livre. Sugerimos para curtir cada bela 
rua da cidade e suas inúmeras atrações. Tambem poderão 
conhecer o Parque das Sequoias Gigantes (Muir Woods) e a 
cidade port de Sausalito. 

14º Dia - 22/Out - 6ªf. - SÃO FRANCISCO - TORONTO - BRASIL 

Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarque no voo AC 

756 (12:10/20:04) de volta ao Brasil, com conexão em Toronto 

com voo AC-090 (23:15) 

Chegada em Guarulhos as 10:00hs. Liberação após formalidades 

de imigração e alfandega.         

Las Vegas 

San Francisco 

 USD 1292.00 + taxas USD 87.00  

Preço por pessoa: Parte aérea em  10 x  sem juros 

Preço por pessoa: Parte terrestre em US$* 


