
  

Departamento de Professores e Educadores Aposentados 

Viagem ao 

Leste do Canadá e Nova York 

12 a 23 de julho 

12 Dias / 18 Refeições 

1º DIA  MP LISBOA / MONTREAL   
Comparência no aeroporto 120 minutos antes do voo indicado. Formalidades de embarque e partida com 
destino a Montreal, via cidade de conexão. Chegada, formalidades aduaneiras e transfer ao hotel para 
check-in. Assistência pelo representante local, o qual lhe dará as boas-vindas ao país e o informará sobre 
o horário do dia seguinte. Dependendo da hora de chegada do voo, possível tempo livre para descobrir a 
segunda maior cidade do Canadá. Passeie por ruas repletas de história e desvende o ambiente clássico 
europeu, reinventado, em Montreal, à luz da ousadia e inovação do design contemporâneo. Jantar e 
alojamento no Le Nouvel Hotel. 

2º DIA  PC MONTREAL / QUEBEC  
Pequeno-almoço americano. Visita panorâmica desta cosmopolita cidade de língua francesa, 
conhecendo o centro histórico de Montreal, o Monte Royal e a famosa cidade interior, o maior complexo 
urbano subterrâneo do mundo. Tempo livre nesta espécie de Nova Iorque, cosmopolita e multicultural, 
com o encanto e romantismo de Paris. Almoço. De tarde, saída com destino a Quebec, famosa pelo 
charme europeu e pela cultura francófona que palpita nas ruelas históricas e nas coloridas fachadas 
vitorianas. Chegada. Transfer ao hotel. Jantar e alojamento no Hotel Plaza Quebec 4* 

3º DIA  PC QUEBEC 
Pequeno-almoço americano. Saída para visita panorâmica, descobrindo as fortificações, a antiga 
Praça Royal, o Parque das Planícies de Abraham, o Parlamento e o Château Frontenac, um dos mais 
antigos e prestigiados hotéis do país. São muitos os que sobem ao observatório do último andar deste 
edifício para admirar a vista espectacular do rio Saint Lawrence. Almoço. Tarde livre para continuar a 
viver a magia da cidade mais europeia da América do Norte. Caminhe por ruas estreitas e acolhedoras, 
cruzando-se com os pintores e músicos que animam o centro histórico. Explore bairros verdadeiramente 
encantadores e desvende lugares incríveis como o “Quartier du Petit Champlain” e a Rua St Jean. Jantar 
e alojamento no Hotel Plaza Quebec 4* 

4º DIA  PC QUEBEC / ST SAUVEUR  
Pequeno-almoço americano. Saída pela manhã e breve paragem para ver as Cataratas de 
Montmorency, as mais altas da província de Quebec e um dos mais magnificentes espetáculos naturais 
da região. Continuação de viagem até St. Prosper, uma pequena povoação com cerca de 500 habitantes, 
e visita de uma quinta de criação de bisontes. Passeie pela propriedade num veículo aberto e fique a 
saber a importância desta espécie, atualmente em vias de extinção, para os indígenas do norte da 
América. Depois de um almoço na quinta, partida para St. Sauveur, uma povoação pitoresca rodeada 
por lagos e montanhas. Chegada ao coração da cidade, onde poderá encontrar lojas de artesanato, cafés 
e restaurantes encantadores, e transfer ao hotel. Jantar e alojamento no hotel Manoir St-Sauveur 

5º DIA  PC ST SAUVEUR / OTAWA  
Pequeno-almoço americano. Partida com destino a Otava, capital do Canadá, situada na fronteira das 
províncias de Ontário e Quebec. No caminho, visita de uma típica Cabana de Açúcar (“Sugar Shack”). 
Aprenda a arte por detrás da produção do emblemático xarope de ácer (Maple), deguste uma refeição 
tradicional e divirta-se ao som da música folclórica canadiana. Chegada a Otava e visita panorâmica, 
passando pelo Canal de Rideau, uma das mais belas estradas fluviais da América do Norte; pelo mercado 
Byward, um dos mais antigos do país; e pelo Supremo Tribunal do Canadá. Transfer ao hotel e check-in. 
Resto de dia livre. Descubra os esquilos que correm pelos parques e impressione-se com o património 
histórico e cultural da cidade. Jantar e alojamento no hotel Lord Elgin 



6º DIA  PC OTAWA / TORONTO  
Pequeno-almoço americano. De manhã, excursão à encantadora região das Mil Ilhas (Thousand 
Islands). Embarque num cruzeiro de uma hora pelo arquipélago que os indígenas apelidaram de “Jardim 
dos Grandes Espíritos”. Deixe-se conquistar pelos castelos, faróis, mansões históricas e paisagens 
naturais que dão vida e contam a história das diferentes ilhas. Almoço. Continuação até Toronto,  a maior 
cidade e a capital económica do Canadá.  Chegada e visita panorâmica do centro da cidade, passando 
pela Câmara Municipal, pelo Parlamento de Ontário, pela Universidade, por Bay Street, o bairro financeiro, 
Yonge Street, uma das ruas mais longas do mundo, e Eaton Center, um dos principais centros comerciais 
da cidade. Transfer ao hotel e check-in. Jantar e alojamento no hotel Eaton Toronto 

7º DIA  PC TORONTO / CATARATAS NIÁGARA / BUFFALO 
Pequeno-almoço americano. Saída de manhã até à região das Cataratas de Niagara, um impetuoso 
fluxo de água com a força de um trovão. Podem não ser as quedas mais altas do mundo, mas registam 
um volume de água impressionante, capaz de encher milhões de banheiras a cada segundo. No caminho 
passaremos por Niagara on The Lake, a primeira capital do Canadá Superior, antiga colónia britânica. 
Continuação para Niagara e almoço num restaurante com vista panorâmica para as quedas de água. De 
seguida, embarque no famoso barco “Hornblower” para um mini-cruzeiro junto às cataratas. Tempo 
livre. Jantar e alojamento no hotel Williams Ville Buffalo Airport 

8º DIA  PC BUFFALO / NOVA YORK 
Pequeno-almoço americano. Saída para Nova York. Chegada ao final da tarde. Almoço no percurso. 
Tempo livre na eterna “Big Apple”, como seus arranha céus, teatros, museus, lojas e animação. Jantar e 
alojamento no hotel Double Tree by Hilton Times Square South. 

9º DIA  PC NOVA YORK 
Pequeno-almoço americano. Tour de orientação da cidade. Visita de Chinatown, um dos bairros 
étnicos Chineses mais antigos fora da Ásia; Little Italy com os seus muitos restaurantes e lojas; e Soho, 
que se tornou popular nos anos 70 por ser local de vários artistas, lofts e galerias. Conhecerá ainda Times 
Square e a avenida da Broodway; a 5ª Avenida com as suas prestigiadas lojas; a Catedral de S. 
Patricio; a Trump Tower; Rockfeller Center; Central Park; e o Empire State Building. Almoço. 
Transporte ao Battery Park onde embarcará num ferry em direcção à Estátua da Liberdade, o mais 
famoso dos monumentos de Nova Iorque e provavelmente dos Estados Unidos, reconhecido como 
símbolo de liberdade e democracia. Continuação para visita da Ellis Island, o museu nacional da 
imigração onde milhões de imigrantes passaram antes de entrarem na América e viverem o seu sonho. 
Regresso a Manhattan e transporte ao hotel. Jantar e alojamento no hotel Double Tree by Hilton Times 
Square South. 

10º DIA  MP NOVA YORK 
Pequeno-almoço. Dia livre para continuar a conhecer esta magnifica cidade. Passeie pela Times Square 
com s seus cartazes publicitários, percorra as movimentadas ruas da “cidade que nunca dorme”, relaxe no 
Central Park ou visite um dos muitos museus que a cidade oferece. Ao final do dia, contemple o sol a 
desaparecer por detrás do Rio Hudson, com os arranha-céus a fazer de “candeeiros”, e a metrópole a 
transformar-se num grande palco da Broadway. Explore os inúmeros espaços de diversão nocturna 
espalhados por todos os recantos e seja mais um entre as multidões da cidade que nunca dorme. Jantar. 
Alojamento no hotel Double Tree by Hilton Times Square South. 

11º / 12º DIA  PA NOVA YORK / LISBOA 
Pequeno-almoço americano. Dia livre até ao transfer para o aeroporto. Formalidades de embarque e 
partida em voo com destino à sua cidade de origem, via cidade de conexão. Noite a bordo. Chegada no 
12º dia. 

Preço por pessoa em quarto duplo… 3.230€ (taxas incluídas no valor de 243€) 
Suplemento individual…920€. 
O pagamento será feito em 4 prestações de 807,50€/pessoa em quarto duplo ou 
1037,50€ em quarto individual. 

Inscrições limitadas até 30 de Março 

(ficha de inscrição em anexo) 

Contactos: brauliolmartins@gmail.com  - 960 202 007 

mailto:brauliolmartins@gmail.com


Os preços incluem: 
✓ Voos base ida e volta em classe económica BA – Taxas de aeroporto e combustíveis incluídas;   
✓ Autocarro privativo para todas as visitas e transfers; 
✓ Estadia conforme programa em quarto duplo, alojamento e pequeno-almoço americano nos hotéis 

da    categoria escolhida; 
✓ Refeições conforme programa, nos hotéis ou restaurantes locais, com menus de grupo pré 

determinados de acordo com a gastronomia local, com pratos fixos não incluindo bebidas nem 
dietas especiais;     

✓ Guia acompanhante local em língua portuguesa e/ou espanhola; 
✓ Visita panorâmica de Monreal, Quebec, Otava,Toronto e NYC; 
✓ Visitas: quinta de criação bisontes; Cataratas de Montmorency; Cabana de Açúcar (“Sugar 

Shack”); cruzeiro das Mil Ilhas; cruzeiro Hornblower; ferry Estátua da Liberdade e Ellis Island. 
✓ Gratificações ao guia e motorista (4 USD por dia/pax a cada um); 
✓ Bagageiros nos hotéis (1 mala por pessoa);  
✓ Seguro Viagens incluindo as condições especiais para cancelamento antecipado e interrupção de 

viagem; 
✓ Assistência nas formalidades de check in no dia de regresso pelo Guia local acompanhante ou 

transferista; 
✓ Assistência telefónica 24 horas; 

Excluindo: 
✓ Autorização electrónica de entrada no Canadá; 
✓ Autorização electrónica de entrada nos Estados Unidos; 
✓ Bebidas, extras de carácter pessoal na viagem, nos hotéis, nos restaurantes e serviços não 

indicados. 
✓ Taxas hoteleiras e/ou de aeroporto que apenas possam ser pagas localmente. 

DOCUMENTAÇÃO CANADÁ 
Os portadores de passaporte português não necessitam de visto para visitas até 6 meses. Todos os 
passageiros que pretendam entrar no Canadá, ao abrigo do Programa de Isenção de Visto em vigor, 
devem obter previamente uma autorização através do website www.canada.ca/eTA, ficando a mesma 
hiperligada ao passaporte. Esta autorização será cobrada quando os viajantes usarem o Sistema 
Electrónico para Autorização de Viagens (eTA). O montante da taxa será de $7.00 dólares canadianos e a 
autorização concedida será válida por cinco anos e pode ser usada para viagens múltiplas ao Canadá. 

DOCUMENTAÇÃO EUA 
Passaporte, Vistos (OBRIGATÓRIOS TAMBÉM PARA VOOS QUE SOBREVOEM OS EUA) 
São válidos para entrar nos Estados Unidos, sem visto, todos os passaportes emitidos a partir de 1 de 
Janeiro de 2001, não sendo obrigatório ter um passaporte biométrico, pois esses passaportes já possuem 
fotografia digitalizada e leitura óptica. 
Todos os passageiros oriundos de países sem visto obrigatório, ao abrigo do Programa de Isenção de 
Vistos, no qual se inclui Portugal, e que pretendam entrar nos Estados Unidos têm de pedir uma 
autorização via Internet. É necessário preencher um formulário de autorização na página Web: 
https://esta.cbp.dhs.gov  
Depois do formulário preenchido, podem aparecer três respostas possíveis: autorizado, não autorizado ou 
autorização pendente. No caso de a viagem não ter sido autorizada, o visitante deve ir a uma embaixada 
ou consulado norte-americano e requerer um visto de não-imigrante antes de viajar. Por outro lado, se a 
autorização estiver pendente, o visitante terá de voltar a verificar a página do ESTA nas 72 horas 
seguintes ao pedido de autorização até receber a resposta final. É igualmente exigido que, em caso de 
autorização, se imprima o documento final para apresentar como prova à entrada do país. O custo é de 14 
USD (sujeito a alteração), pago por cartão de crédito no site. 

NOTAS:  
- Os preços estão sujeitos a alterações cambiais, passíveis de alteração até 20 dias da partida. Cambio 
considerado 1.42CAD e 1.17USD. 
- Taxas de aeroporto incluídas no preço são igualmente passíveis de alteração até à data de emissão dos 
bilhetes. 
- Para estas viagens é necessário o envio da cópia dos Passaportes de todos os passageiros com uma 
validade mínima de 6 meses à data do regresso. 
- Este destino tem um sistema de saúde muito caro, sendo que em caso de doença existe o risco de 
custos elevadíssimos com cuidados médicos. Neste sentido, dispomos de um seguro All Inn, com 
coberturas alargadas. Este seguro opcional tem um custo adicional de 10€/pax por dia (neste caso 120€/
pax) para pessoas até aos 70 anos ou 14€/dia para pessoas com idade entre os 71 e 80 anos.   

http://www.canada.ca/eTA
https://esta.cbp.dhs.gov


As duas apólices do seguro, a que está já incluída e a do seguro all in, serão distribuídas para análise 
após a confirmação da inscrição.


