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15 a 25 SETEMBRO  2018     

1º Dia – 15/09- sábado  - Lisboa / Frankfurt/Vancouver  

Comparência no aeroporto da Portela às 05.00 para formalidades de embarque no voo LH  1173 
(07.30/111.35) com destino a Frankfurt continuação no voo LH 492 às 13.30 para Vancouver. Transfer e 
alojamento no hotel Sheraton Center ou similar. JANTAR.  
2ºDia –  16/09-  Domingo - Vancouver 

Pequeno almoço, visita de um dia inteiro a Vancouver, uma das mais modernas cidades do Oeste 
Canadiano. Destacamos o Stanley park, a ilha de GranVille, O Queen Elizabeth park, a zona histórica de 
Gastown, a famosa Chinatown, a zona comercial de Robson e a English bay, local da Expo de 
86.ALMOÇO em restaurante local. De tarde vamos até ao norte da cidade onde poderemos atravessar a 
ponte  suspensa  Capilano de 1889 e admiramos no Grouse montain as estonteantes vistas sobre o rio e 
as cénicas paragens  de corta a respiração.Demonstração de trabalho com aves, os hábitos e 
ursos.Visionamento de filmes sobre a fauna  das montanhas. Regresso ao Hotel. JANTAR 
3ºDia –  17/09- Vancouver /Oakangan Valley/ Kelowna 

Pequeno almoço, partida de autocarro  dando inicio ao percurso até ás Montanhas rochosas(Rocky mountains). Ao longo da viagem pelas  margens do lago 
Oakanagan temos cenários de rara beleza. ALMOÇO. continuamos depois pela região de vinhedos, parando numa adega onde provamos os vinhos típicos. 
Alojamento e JANTAR no Cost Capri Hotel ou similar em Kelowna.  
4ºDia –  18/09 – Kelowna /Banff 

Pequeno almoço.Hoje vamos percorrer uma extensa região das montanhas até Banff. No caminho de pois de varias paragens cénicas temos o ALMOÇO no Three 

the Valley Gap. Alojamento e JANTAR em Banff no Moose Hotel ou similar.  

5ºDia –  19/09 –   Banff / Lake Loise / Jasper 

Pequeno almoço. De  manhã seguiremos para um maravilhoso passeio no Banff National Park por entre cascatas, tuneis até ao famoso Lke Loise mesmo em frente 
do Vitoria Glacier um dos mais  fotografados do mundo, passeio de barco (1hora) com comentários sobre a historia do lago  Minnewankaw ALMOÇO. De tarde 
subiremos ao topo do Glaciar para um passeio num veiculo adaptado para um passeio de 
20minuto no glaciar Continuamos para Jaspers, Jantar e alojamento no Tekarra Lodge ou 
similar. 
6ºDia –  20/09 –   Jasper /  Kamloops 
Pequeno almoço, continuamos para Kamloops agora pela autoestrada passando pelo Mount 
Robson o pico mais elevado das montanhas rochosas(3954m) ALMOÇO. Chegada  a 
Kamloops . JANTAR e alojamento no Coast Kamloops Hotel. 
7ºDia –  21/09 –   Kamloops / Vitoria 

Pequeno almoço. Continuamos para a baia  Swartz. Tomaremos o ferry  e chegaremos á 
cidade de Vitoria. ALMOÇO. Alojamento e JANTAR no  Gran Pacific  htl. 
 8ºDia –  22/09 –   Vitoria /  Vancouver 

Pequeno almoço.Manhã visita da marvilhosa cidade de Vitoria rodeada de jardins e de uma inesquecível beleza e os históricos hotéis a floresta de totens.ALMOÇO 
De tarde continuamos  para visitar O famoso Butchart   Gardens um admirável mundo de plantas e flores de todo o mundo, De novo tomamos o ferry para chegae 
a Vancouver ao fim da tarde, Alojamento e JANTAR  no hote Sheraton ou similar. 
9ºDia –  23/09 –   Vancouver 

Pequeno almoço. Dia livre para poder desfrutar a cidade. Apoio e opções para melhor aproveitar o seu dia serão dadas pelo guia-Almoço e jantar livres. 
 10ºDia – 24/09 –   Vancouver /Frankfurt 

Pequeno almoço. 12.00 transfer para o aeroporto e embarque no voo da LH 493 com destino a Frankfurt chegando no dia 25/09 pelas 11.05 
11ºDia –  25/09 –   Frankfurt/ Lisboa 

Continuação no voo da LH  1168 ( 13.00/15.00) para Lisboa 

        Preço  3750€, para  mínimo 15 participantes; 1350€  supl single (valor ao cambio do CAD 1.5  em 15/12/2017  ) 
 Inclui-  Passagem  aérea Lisboa/Franfurt/Vancouver e regresso em classe económica; transporte em autocarro de turismo; 9 noites de alojamento em hotel 
de4* ,7 almoço e 8 jantares ; visitas guiadas conforme programa ; acompanhamento por guia da Noventur; taxas de aeroporto, IVA, Seguro de viagem.   

                      

                         RESERVE JÁ  GARANTA A SUA VIAGEM!                 
 Nota importante – mínimo de 15 participantes; sinalização de 1000€ até 20/03 afim de garantir voo e   

hotéis. Pagamento podem ser parcelados :500€ Março/500€ Maio/500€/500 Julho e final 31/08 

                            NOVENTUR – VIAGENS E TURISMO LDA Alvará 652/93 RNAVT nº 2034 

                                NIB PARA TRSF 0007 0000 0015 6767 9092 3   

                               Contactos  tel : Heitor Ribeiro - 919 922 290  ou heitor.ribeiro@noventur.pt 

CANADA Vancouver e as Rocky Montains  
 
 
 

 

 

                                        VIAGENS  EXCLUSIVAS   2018 
VIAGEM INESQUECIVEL AO OESTE DO CANADA RECORRENDO AS MONTANHAS  ROCHOSAS POR 
ENTRE GLACIARES E PAISAGENS  MARAVILHOSAS, E AINDA  VANCOUVER E VITORIA                                                          
       

 

     

 


