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Mount Assiniboine Provincial Park, British Columbia
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Glorioso Canadá – Grandiosas montanhas esculpidas pelas
geleiras e pelos elementos da natureza. Campos de trigos
dourados, que balançam ao vento protegidos pelo imenso
céu azul. A natureza ainda está presente aqui – com lugares
intocáveis. Florestas tropicais, zonas costeiras, o eterno
cobertor de gelo ártico e até mesmo um pequeno deserto
fazem parte deste vasto e incomparável mosaico natural.
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L’Anse aux Meadows, Newfoundland and Labrador

Canadá

A oferta aos visitantes é infinita: no verão, praticar rafting
nas rápidas corredeiras ou remar ao longo de calmos rios,
caminhar por trilhas selvagens, pedalar pelas ilhas tranquilas
ou pelas descidas das altas montanhas. No inverno, esquiar
pelas pistas de Whistler ou Mont Tremblant, aquecer
seu espírito no carnaval de rua ou passar uma noite no
maravilhoso Ice Hotel em Québec City.

As cidades canadenses oferecem inúmeras e encantadoras
experiências. Explore as vizinhanças étnicas de Toronto,
saboreie a magnífica cozinha de Montréal, conheça a
história colonial em St. John ou até mesmo mergulhe com
as enguias e polvos em Vancouver.

Não importa o lugar ou o período que você vai visitar o
segundo maior país do mundo, pois lá você sempre vai
encontrar pessoas excepcionalmente hospitaleiras e uma
encantadora mistura de culturas. O Canadá recebe o
mundo com prazer, e dá boas-vindas aos que chegam para
explorar este lindo país.
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Explore

o romantismo de uma
viagem de trem

Relaxe, sente-se confortavelmente e embarque em uma das
muitas legendárias viagens que você pode fazer no Canadá.
Nas viagens de trem há mais tempo para apreciar o cenário
maravilhoso, saborear a comida gourmet e curtir com a família
ou amigos.

Passeios

espetaculares

O Toronto-Vancouver VIA Rail leva quatro dias de viagem entre
uma das maiores cidades do Canadá e a costa do Pacífico,
permitindo que você veja a amplitude do país. Aprecie as
florestas boreais refletindo na superfície dos Grandes Lagos.
Observe o pôr-do-sol pintando o céu com tons de fogo nos
prados. Veja os picos das montanhas se elevando conforme o
trem vai passando pelas Montanhas Rochosas.

No Canadá o percurso para chegar aos lugares é tão maravilhoso quanto o destino final. A
ampla rede de estradas e rodovias bem conservadas irá levar você a qualquer lugar que você
queira ir. O sistema rodoviário inclui a Trans-Canada, que liga o país de costa a costa, e a
mais longa estrada do mundo, que faz parte de um sistema de rodovias que une todas as 10
províncias canadenses.

New Brunswick: a estrada Fundy Coastal Drive no sul de New
Brunswick acompanha em seu percurso a maravilha marinha da
Bay Fundy, que vai desde St. Stephen (a cidade do chocolate),
passando por St. Andrews by-the-Sea (a mais antiga cidade de
lazer à beira-mar do Canadá) até Saint John e Sackville.
Nova Scotia: a mundialmente famosa Cabot Trail é um um giro
de 298 km em torno da ponta norte da Ilha de Cape Breton. O
caminho passa por muitas vilas charmosas, cada uma delas com
paisagens de tirar o fôlego e hospitalidade inesquecível.
Québec: a King’s Road é a mais antiga estrada do Canadá.
Desde 1737 ela conecta as três maiores cidades da região da
Nova França: Montréal, Trois-Rivières e Québec City.

A Winnipeg-Churchill VIA Rail completa os 1.700 km de viagem
pela vasta região subártica do norte de Manitoba em dois dias.
Veja os ursos polares de perto com a segurança dos buggies
da tundra. Assista as luzes do norte dançando pelo amplo céu
do Ártico. Durante o verão, embarque em um caiaque com as
belugas sob o sol da meia-noite.
O trem Montreal-Gaspe VIA Rail faz a viagem até a ponta da
península de Gaspé durante a noite, viajando para o leste ao
longo do St. Lawrence River, pelo Matapédia Valley e em seguida
passando em torno da Chaleur Bay - certamente esta é uma das
mais lindas baías que você irá encontrar.

Ontario: a província tem uma grande variedade de estradas com
belas paisagens, que entre setembro e outubro, quando as cores
da natureza estão no seu auge, ganham um toque especial.
Alberta: estendendo-se por 230 km entre Lake Louise e a cidade
de Jasper, a Icefields Parkway é uma rota impressionante, que
passa pelo coração das Montanhas Rochosas Canadenses e
tem uma infinidade de magníficos picos, antigas geleiras, lagos
intocados e vales amplos e envolventes.
British Columbia: a Sea to Sky Highway é uma rodovia com
paisagens cênicas que vai do norte de Vancouver a Whistler, ou
que conduz até a Sunshine Coast - Highway 101 estendendo-se
por 139 km entre Langdale e Lund. A rota tem vistas panorâmicas
litorâneas, além de dezenas de parques com opções de trilhas de
ciclismo, escalada, canoagem e caiaque; todos com fácil acesso
pela rodovia.

Como alternativa, a empresa Rocky Mountaineer oferece quatro
espetaculares viagens de trem por British Columbia e Alberta. O
conhecido trem Rocky Mountaineer, aclamado mundialmente,
faz um percurso de dois dias de viagem diurna pelas Montanhas
Rochosas Canadenses e o Canadá Ocidental, e três horas
de experiência de tirar o fôlego entre o norte de Vancouver e
Whistler, British Columbia, a bordo do Whistler Sea to Sky Climb.

Southern Saskatchewan, Saskatchewan

Newfoundland: com mais de 29.000 km de costa, você nunca
estará muito distante de uma vista fabulosa do litoral. Você irá
dirigir por cidades históricas e vilas de pescadores construídas
ao redor de fiordes, enseadas, vales e baías que vai encontrar ao
longo do caminho.

O trem Jasper-Prince Rupert VIA Rail faz uma jornada de dois
dias entre o esplendoroso Jasper National Park, as Montanhas
Rochosas e a bela Costa do Pacífico.
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A histórica Québec City

Battle Harbour, Newfoundland and Labrador

Águia entalhada “Transformações no Litoral”

Esgenoopetitj - Primeira Nação Miramichi

The Mounted Police, polícia montada do Canadá

Wanuskewin Heritage Park, Saskatoon, Saskatchewan

A folha de maple, ícone do Canadá

Troca da guarda em Parliament Hill

Explnossa
orehistória
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O viking Leif Eriksson
e sua tripulação
chegam em L’Anse
Aux Meadows,
onde derretem ferro,
constroem casas
de palha e deixam
crescer longas barbas.
Eles são os primeiros
europeus na América
do Norte, superando
Cristovão Colombo por
500 anos.

John Cabot navega da
Inglaterra e encontra
Newfoundland ao
invés da China, o que
acaba não sendo um
mau negócio já que as
águas do local estão
cheias de robustos
bacalhaus - comida
abundante para as
pessoas que seguiriam
de volta à Europa.

St. John’s
Newfoundland surge
como a primeira cidade
da América do Norte.
Ela não pertence a
nenhuma nação; tanto
que servia as frotas
de pesca de toda a
Europa. Por volta de
1583 os britânicos
reivindicam a cidade
como a primeira
colônia de seu Império.

Jacques Cartier
navega até o local
onde fica hoje a
cidade de Québec.
Ele procura por ouro
e metais preciosos,
mas consegue apenas
rochas geladas. Mas
ele ainda arranca
a bandeira tricolor e
reivindica a terra para a
França.

Depois que o Rei
Tiago deixa o oficial
naval Peter Easton em
Newfoundland sem
pagamento, Easton
se torna o primeiro
pirata do Canadá. Em
breve ele comandaria
40 navios e 5.000
homens. Ao final ele se
aposenta na França e
se torna o Marquês de
Savoy.

Samuel de Champlain
finca estacas em
Québec City, dando
à França seu primeiro
assentamento
permanente.

O Rei Charles II cria a
Hudson’s Bay Company,
a primeira corporação
da América do Norte,
para reforçar o comércio
local de peles animais
para os britânicos. Anos
depois, a empresa evolui
para a rede de lojas de
departamentos The Bay.

Os ingleses prendem e
deportam milhares de
canadenses franceses
da região da Fundy Bay.
Por volta de 14.000
homens, mulheres e
crianças são levados
à força para navios.
Durante a Grande
Expulsão muitos se
dirigem à Louisiana, nos
Estados Unidos.

A batalha mais famosa
do Canadá, ocorrida
entre os franceses e os
ingleses, acontece nas
planícies de Abraham
em Québec City. Ela
demorou menos de
uma hora e resultou
em morte para ambos
comandantes. A França
aceita sua derrota.

O Tratado de Paris
expulsa a França do
Canadá para sempre
depois que a França
perde a Guerra dos Sete
Anos. Assim, o Canadá
deixa de ser objeto
de pingue-pongue
comercial entre a França
e o Reino Unido, e
começa a construir sua
própria história.

Os EUA e o Reino Unido
discutem o Tratado de
1818, cobrindo assuntos
como fronteiras de
pesca e escravidão.
A conclusão para o
Canadá: sua fronteira
é definida como o
49º Paralelo desde o
Lake of Woods até as
Montanhas Rochosas.

Oba ! Ouro é
descoberto ao longo
do Fraser River em
BC, estimulando
milhares de pessoas
que sonham em
enriquecer rapidamente
a se mudarem para o
norte e a começarem
a garimpar. A maioria
permanece pobre.
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Bluesfest, Ottawa

Os canadenses são reconhecidos como gentis, instruídos e articulados. Eles
são viajados, amantes da paz, e como seu próprio país, têm um tranquilo
charme. O Canadá é definitivamente um dos países mais fáceis para se viajar.
1864

1867

1873

1885

1893

Os patronos da
Confederação se
encontram em
Charlottetown, PEI,
e modelam um
novo país chamado
Canadá a partir do
grupo de colônias
distantes que agora
fazem parte do
país.

É oficial: o Ato
da América do
Norte Britânica
une as colônias
sob o domínio do
Canadá, membro
do império
Britânico. A Rainha
Victoria celebra
comendo bacon
canadense em seu
café-da-manhã.

Os Mounties (a
polícia montada
canadense) se
formam, mostrando
ao mundo que a
luta contra o crime
pode ser feita de
forma polida.

O primeiro parque
nacional do
Canadá é aberto
em Banff, Alberta;
enquanto isso
trabalhadores em
Craigellachie, BC,
terminam a ferrovia
Canadian Pacific.

O time de hóquei
Montreal AAA
recebe a primeira
Stanley Cup. É hoje
o troféu mais antigo
pelo qual os times
norte-americanos
profissionais
competem.
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1913
A imigração para o
Canadá atinge seu
auge, com mais de
400.000 pessoas
abraçando a folha
de maple neste
ano. A maioria é
de americanos
e europeus
orientais que não
conseguem resistir
ao chamado das
férteis planícies
canadenses.

O Canadá tem lançado alguns dos melhores autores e lindos
trabalhos literários. Anne of Green Gables, de Lucy Maud
Montgomery’s continua sendo um clássico internacional e um
ponto turístico na Prince Edward Island. Autores contemporâneos
como Michael Ondaatje (O Paciente Inglês), Margaret Atwood (The
Handmaid’s Tale), Alice Munro (The View from Castle Rock), Carol
Shields (Unless) e Yann Martell (Life of PI), consolidam o Canadá
como uma nação de histórias. Centenas de filmes de Hollywood
com grandes orçamentos, séries de televisão e outros são filmados
no Canadá, que é um país atrativo para os produtores de cinema
devido às locações, aos estúdios e por suas excelentes equipes.
A nação que lançou Joni Mitchell, Leonard Cohen, Neil Young,
Bryan Adams, Celine Dion, Nelly Furtado, Avril Lavigne, Sum 41 e
Feist, tem uma tradição de música diversificada. Os que visitam
as cidades canadenses no verão, certamente irão encontrar
comemorações musicais e festivais.

Heritage Centre em Kaay Linagaay, Nunavut

Vista do Stanley Park, Vancouver, British Columbia

Os Canadenses apóiam a arte de forma entusiasmada. Toronto
é anfitriã de alguns dos eventos mais importantes no mundo das
estrelas, como o Festival Internacional de Autores e o Festival
Internacional de Filmes de Toronto, onde Canadá e Hollywood
fazem negócio.

Canadian Inuit
Os Inuits têm contribuído imensamente para a cultura
global – eles inventaram o iglu, projetaram o caiaque,
criaram renomadas litografias e esculturas em pedra-sabão,
e o throat singing (canto dos Inuits) vem ganhando fama
mundial.

1960

1961

1963

1980

1982

1999

2003

2010

Tempo de
mudança: a
“Revolução
Silenciosa”
moderniza,
seculariza e
liberaliza Québec,
enquanto o povo
das Primeiras
Nações obtém
finalmente sua
cidadania em todo
o país.

O povo gentil
e amigável de
Saskatchewan lança
o primeiro plano
de saúde universal,
uma brilhante ideia
que em breve se
espalharia pelo resto
do Canadá.

Depois de
pavimentar uma
grande quantidade
de concreto, os
trabalhadores dão
os toques finais
à Trans-Canada
Highway, rodovia
que atravessa 7.821
km de St. John’s,
Newfoundland, a
Victoria, BC.

É um grande ano
para a música:
com 12 anos a
pequena Celine Dion
envia sua primeira
gravação demo
para o produtor (e
futuro marido) Rene
Angelil; Brian Adams
lança seu primeiro
álbum e O’Canada
se torna hino
nacional.

A Rainha Elizabeth II
firma o Canada Act,
dando soberania
completa ao
Canadá. Entretanto,
ela mantém o direito
de continuar com
uma parcela do
dinheiro e indicar um
governador-geral.

Nuvavut, a mais
nova província do
Canadá, localizada
no Ártico Oriental,
é entregue aos
28.000 Inuits que
lá residem; eles
receberam um
quinto do solo
canadense.

O Canadá se torna
o maior produtor
de diamantes
graças a uma
jazida descoberta
nos Northwest
Territories. As
pedras causam um
boom moderno
similar à corrida
do ouro em British
Columbia.

O Canadá dá boasvindas aos 21º
Jogos Olímpicos de
Inverno realizados
em Vancouver,
na província de
British Columbia. O
Canadá já havia sido
o lar das Olimpíadas
de Verão em
Montréal em 1976,
e das Olimpíadas de
Inverno em Calgary
em 1988.
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Gourmet
O aumento de restaurantes de alto-padrão em Montréal, Toronto
e Vancouver acompanha a apreciação de pratos regionais. O
Canadá sente muito orgulho de seu maple syrup, que é encontrado
frequentemente em sobremesas como beaver-tails, uma massa
acompanhada de farta cobertura.
O Canadá tem uma infinita variedade de especialidades regionais.
Visitantes da Nova Scotia devem se preparar para saborear Digby
scallops e salsicha Lunenberg, enquanto em Newfoundland e
Labrador, bacalhau e caranguejo – maior e mais adocicado que a
lagosta – são os pratos locais a serem pedidos.

Montréal, Québec

Montréal é a capital gastronômica do Canadá, mas a comida é
também destaque em vários destinos da Província de Québec,
com queijos excelentes, patês saborosos e, segundo alguns, as
melhores batatas fritas do Canadá.
Labatt e Molson, as cervejarias gigantes do Canadá são
onipresentes, mas os viajantes também podem descobrir um
próspero cenário micro-cervejeiro. A cerveja artesanal de British
Columbia é uma das melhores da América do Norte.
Os vinhos canadenses estão ganhando ainda mais reconhecimento
que a cerveja canadense. A região do Okanagan Valley, em British
Columbia, e a Península de Niagara, em Ontario, têm excelentes
vinícolas que merecem uma visita. Não deixe de experimentar
o ice wine, a doce bebida de sobremesa feita a partir de uvas
congeladas.

Montréal, Québec

Montréal, Québec

De grandes centros comerciais como o Eaton Centre em Toronto
e a extremamente calma Rue St Catherine Ouest em Montreal, até
pequenas livrarias em Halifax, Nova Scotia, o Canadá sempre tem
alguma coisa para o viajante levar para casa.
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Montréal, Québec

Apesar da CN Tower ser o ponto mais famoso da
cidade de Toronto, o Toronto-Dominion Centre, o
Royal Ontario Museum e a Art Gallery of Ontario,
projetada por Frank Gehry, são todos marcos ilustres
de construções modernas.

Québec City , Québec

Os que viajarem para o Canadá vão perceber uma
arquitetura regional diferente, que inclui desde
cabanas de pescadores feitas de madeira no litoral
a casas triplex em Montréal e elevadores para grãos
nos prados. A cidade antiga de Québec (que muitas
vezes é usada como Paris em filmes de Hollywood),
Lunenberg na Nova Scotia e Niagara-on-the-Lake
em Ontario, são apenas alguns exemplos de áreas
históricas bem conservadas no país.

Divino Wine and Cheese Bistro, Calgary

Arquitetura
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Desfrute as belezas naturais como se não tivesse nada mais no mundo. Os parques nacionais do Canadá têm os cenários mais diversos
do planeta. As diferentes paisagens – de florestas tropicais a geleiras alpinas, de pradarias ao Ártico – carregam uma riqueza imensurável
e grande diversidade de vida selvagem. Turistas podem ver facilmente ursos, alces, veados e pássaros incríveis, além de um dos mais
bonitos espetáculos de vida marinha do mundo.
Castores, porco-espinho, veados-galheiros, águias-de-cabeça-branca, alces selvagens e outros podem ser encontrados passeando
livremente pelas áreas selvagens canadenses. O grande bisão (búfalo), que antes vagava por pradarias hoje só habita os parques.

Gros Morne National Park, Newfoundland e Labrador

Mais ou menos meio milhão de ursos negros patrulham as florestas por todo o país. Ursos marrons fizeram seu lar na costa oeste, nas
Montanhas Rochosas e nas Montanhas Selkirk, em British Columbia, Alberta e Yukon. Ursos polares, os mais ferozes da família dos ursos,
podem ser vistos do final de setembro até o início de novembro em Churchill, Manitoba.

Os 5 parques menos conhecidos
1. Quttinirpaaq, Nunavut: o parque localizado mais ao norte no mundo
2. Grasslands, Saskatchewan: lar de muitas espécies em risco de extinção
3. Fundy, New Brunswick: o parque com as maiores mudanças de marés do mundo e cenário costeiro fantástico
4. Revelstoke, British Columbia: alces selvagens e cedros de 800 anos de idade
5. Ivvavik, Yukon Territory: o primeiro parque criado por meio de um acordo de reivindicação de terra

Cape Spear, Patrimônio Nacional de História, Newfoundland e Labrador

Aprecie as geleiras e os Patrimônios Mundiais enquanto degusta
um coquetel. Deixe seu navio ancorado e saia de caiaque em
busca de orcas.

Ou use o zoom de sua câmera para ver uma colônia de leões
marinhos. Aprenda a respeito do frágil ecossistema do Ártico.
Relaxe em um salão luxuoso, ou fique cheio de sal içando velas.
Venha para a terra firme para ver a arte Inuit sendo criada.
Passeie por ruas de pedra de uma cidade cercada por
muralhas. Receba as calorosas boas-vindas de uma antiga
vila de pescadores. Explore campos de cortes de lenha e as
comunidades das Primeiras Nações enquanto cruza o mar em
um bote de serviço.
Jante com a generosidade das águas – caranguejos, camarões
e peixes frescos pescados das profundezas. Então vá para sua
cama e deixe o balanço das ondas conduzi-lo até o sono chegar.
Você sabe que só pode estar no Canadá.

Observando um urso marrom com a Great Bear Nature Tours, British Columbia

Deixe-se levar pelo ritmo das mais altas marés do mundo. Sinta
o cheiro salgado do ar enquanto o mar cintila na luz do sol.
Incline-se sobre a proa e sinta seu coração pular enquanto os
golfinhos surfam na onda formada pelo navio. Navegue por entre
altíssimos penhascos de um fiorde. Veja um urso polar passando
em um bloco de gelo. Vislumbre um totem. Mantenha seus
binóculos firmes e assista as baleias abrindo brechas na água.
Descubra-se no mar.
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5 Parques com paisagens deslumbrantes

1. Gwaii Haanas, British Columbia: totens com centenas de anos e a viva cultura Halda.

1. Jasper, Alberta: o maior campo de gelo no sul do Ártico.

2. Banff, Alberta: hotéis históricos, spas, antigas peças ferroviárias e paisagens.

2. Yoho, British Columbia: uma expressão da Tribo Cree combinando o medo e a admiração.

3. Ukkusiksailik, Nunavut: mais de 500 sítios arqueológicos.

3. Cape Breton Highlands, Nova Scotia: monte íngreme, mar e a espetacular rodovia Cabot Trail.

4. Jasper, Alberta: caminhos pioneiros e antigos pontos de comércio de peles.

4. Gros Morne, Newfoundlands: fiordes, pequenas baías, montes marinhos e praias.

5. Kejimkujik, Nova Scotia: rotas históricas de canoas e gravuras rupestres.

5. Nahanni, Northwest Territories: cânions abundantes e cachoeiras de 30 metros.
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Coronach, Saskatchewan

Cape Tryon, Park Corner, Prince Edward Island

Poste mortuário do povo Halda, Ninstints

5 Parques Históricos

Bem-vindo ao mais abundante, ao mais impressionante e ao mais tranquilo playground do planeta. No Canadá estão muitas das melhores
atividades ao ar livre do mundo. Em cada canto do país se esconde alguma paisagem impressionante, alguma aventura épica como
rafting no Yukon’s Fifth River ou surfe em uma onda dos sonhos em Tofino, British Columbia.
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Cousin’s Shore, Cavendish, Prince Edward Island

Vancouver, British Columbia

Pescaria, Yukon

Trilhas a cavalo

Não importa qual é a sua habilidade, não importa qual é a sua preferência, há sempre algo para você aqui. E há muito mais do que
ilustramos de forma simplificada. No entanto, se você curte golfe, mountain bike ou ciclismo, esqui no estilo downhill ou Nórdico,
snowboard, canoagem, montanhismo, exploração de cavernas, pescaria, equitação, entre outros, então o Canadá é o paraíso na terra.
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450 LOJAS
Com 450 lojas, restaurantes e cinemas, somos o maior destino
para compras de BC e estamos a apenas 15 minutos do centro
de Vancouver pelo SkyTrain. O Hilton Vancouver Metrotown
e o Holiday Inn Express Metrotown estão localizados do outro
lado da rua da Metropolis em Metrotown. Visite a nossa website
para eventos futuros.

Tofino, British Columbia

Mostre sua identiﬁcação de visitante de outra cidade ao serviço
de atendimento ao cliente para receber um cartão Metrocard
grátis de visitante (cartão de desconto) e pergunte como pode
receber uma lembrança canadense grátis.*

4700 Kingsway, Burnaby BC

604.438.4715
*Uma lembrança para cada cliente diariamente,
enquanto houver disponibilidade.

Saskatchewan Landing Golf Resort, Kyle, Saskatchewan

King Pacific Lodge, British Columbia

Rocky Mountains

King Pacific Lodge, British Columbia

compre em

É A CIDADE DAS COMPRAS�•�450 LOJAS�•�SKYTRAIN�•�ESTACIONAMENTO GRÁTIS
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British Columbia
Conheça cidades pioneiras como Lilooet, explore charmosas
comunidades costeiras na Sunshine Coast ou experimente
vinhos absolutamente saborosos produzidos nas vinícolas
de Okanagan – razão suficiente para respirar fundo, entrar
no carro e pegar a estrada para uma odisséia em BC.
Fãs da culinária irão curtir a produção das fazendas de
Fraser Valley e as diferentes casas de chá de Victoria,
enquanto exploradores de trilhas rústicas deverão aproveitar
as Queen Charlotte Islands ou abraçar a natureza ao norte
de BC em uma viagem de trem.

Bugaboo Provincial Park, Golden, British Columbia

Na terceira maior província do Canadá descubra grandes
montanhas, lagos cintilantes, ilhas cobertas por árvores,
densas florestas e quilômetros de vasto litoral. British
Columbia (BC) tem bem mais a oferecer do que alguns dos
cenários mais bonitos do Canadá. A cosmopolita Vancouver
tem um mix fascinante de cozinhas e culturas da Ásia;
as Montanhas Costeiras e as Rochosas escondem uma
grande quantidade de resorts de esqui e snowboarding,
internacionalmente renomados. A costa oeste de Vancouver
mantém felizes e ocupados os surfistas, ciclitas, praticantes
de caminhada e caiaque.

Vancouver

Okanagan Valley

Um deleite para os turistas em busca de lazer ao ar livre e
também de experiências urbanas. Não perca um passeio à
muralha marinha no Stanley Park, nem deixe de saborear
a comida asiática de rua no Chinatown Night Market.

Conhecido como o Vale de Napa do Canadá, lar de dezenas de
vinícolas, cujos vinhos absorvem o clima mais ensolarado do Canadá,
além de campos de golfe de padrão mundial.

Explore Victoria, capital que é um cartão postal da British
Columbia, e não perca a beleza do Cape Scott Provincial
Park.

Cariboo, Chilcotin Coast
A maior parte desta vasta e linda região é formada por paisagens
selvagens e pequenos vilarejos.

Whistler

Kootenay Rockies

Esta bela vila alpina é um dos mais populares resorts de
esqui do mundo. Whistler também tem se tornado popular
como um destino de verão, recebendo turistas ávidos
para experimentar o mountain bike e a caminhada nas
montanhas.

Cânions, corredeiras, rochas, prados alpinos e montanhas com seus
picos brancos no horizonte.
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Vancouver, British Columbia

Vancouver Island

Explore

Vancouver

Stanley Park
Passeie pela calçada à beira mar, e observe o local ao ar livre favorito e mais
frequentado de Vancouver.

A colorida Granville Island
Percorra o caminho de artesãos na ilha, se perca pelos mercados de Granville
ou explore as muitas delícias culinárias.

Bares de Gastown
Beba e divirta-se nos melhores bares típicos da cidade.

West Side Beaches
Passeie pelos trechos rústicos do litoral da região.

Lojas modernas da South Main’s
Passeie pelas lojas mais estilosas de Vancouver.

North Shore Mountains
Caminhe pela magnífica floresta temperada, cruze a ponte suspensa Capilano e
aprecie paisagens maravilhosas da Grouse Mountain – o pico de Vancouver.

Ruas de Chinatown
Descubra o segundo maior bairro chinês da América do Norte.

Moderna Yaletown

Downtown Vancouver Aereal

Veja e seja visto neste chique distrito de antigos armazéns, que hoje abriga
modernos restaurantes, cafés, lounges e boutiques.

Vancouver é um deleite de aventura urbana – não há muitas
cidades no mundo que oferecem estilo de vida de uma grande
cidade e diversão ao ar livre de maneira tão próxima. Esquiar
pela manhã, velejar à tarde e ainda retornar à cidade a tempo de
tomar um drink.
Além do cenário espetacular e selvagem, Vancouver é – em
seu coração – uma cidade multicultural calorosa e acolhedora,
que sem muitos esforços combina o chique cosmopolita e
os confortos de padrão mundial com uma atitude divertida e
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relaxada. Explore as vizinhanças artísticas de Granville Island, a
moderna Yaletown, a histórica Gastown e a relaxante Kitsilano.
Visite museus contemporâneos e atrações únicas, como cruzar
a ponte suspensa de Capilano – uma das mais longas e mais
altas do mundo – e o Treetops Adventure. Ou capte a única 4D
Experience no Canadá Ocidental no Aquário de Vancouver! É
uma aventura cinematográfica extraordinária e completa, com
visuais impressionantes e efeitos sensoriais.

Os sorridentes vencedores

Há também um cenário próspero de entretenimento e cultura
das artes performáticas, música ao vivo ou interpretações de
Shakespeare no parque. Além disso têm os fantásticos festivais,
mercados cheios de cores e opções de vida noturna para
qualquer estilo.

 Melhor cidade das Américas - leitores da
revista Conde Nast Traveler

Lar de mais de 9.000 espécies marinhas, incluindo lontras marinhas, baleias
belugas e golfinhos.

Vancouver Art Gallery
A galeria ganha vida em algumas sextas-feiras para a FUSE, uma festa noturna
com música e performances.

Vancouver foi votada como:
 Um dos 50 dos melhores destinos
mundiais para se visitar durante a vida National Geographic Traveler
 Um dos melhores destinos urbanos Lonely Planet’s Best in Travel 2010

 O melhor destino canadense, seis vezes
seguidas - Travel Weekly Magazine.

Vista aérea do Centro de Vancouver

Você sempre consegue identificar os turistas que visitam
Vancouver pela primeira vez. Eles são aqueles que não
conseguem sair do lugar depois de vislumbrar os brilhantes
picos cobertos de neve perfeitamente encaixados entre um par
de torres reluzentes do centro da cidade. Uma típica imagem da
cidade, que até mesmo os locais não deixam de apreciar.

O Aquário de Vancouver
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O renascimento da culinária da cidade foi conduzido por
duas razões principais: os ingredientes locais frescos e
as influências étnicas. Votada pela revista Food & Wine
como uma das 10 cidades com os melhores restaurantes
do mundo, Vancouver é famosa pelos chefs de cozinha
estrelados, e pela eclética culinária de West Coast Fusion
que combina ingredientes orgânicos, frutos do mar e
influências multiculturais. Além disso, ainda tem os vinhos de
British Columbia, que são reconhecidos mundialmente pela
excelente qualidade.
Há muitas opções de restaurantes, que têm atmosferas
variadas e atendem a todos os gostos. Com clima ameno,
Vancouver é premiada com produtos locais frescos durante
todo o ano. E por esta razão, tornou-se uma das referências
culinárias do Canadá. A cidade é lar do famoso movimento
100-Mile Diet, focado no consumo de alimentos localmente
cultivados, e do Ocean Wise, um programa para frutos do
mar sustentáveis. Como resultado, muitos restaurantes
populares oferecem menus únicos, a base de produtos
orgânicos, sustentáveis e sazonais, que saem direto da
fazenda para o prato.

Compras na Robson Street

Compras & Lojas
Para aqueles que querem ceder aos desejos de realizar
compras fantásticas a ótimos preços, Vancouver é um
paraíso. Na cidade é possível fazer compras em lojas de
alta-costura, em charmosas butiques, em estúdios de
artesãos e em galerias de arte nativa. Se você prefere uma
alternativa fora do convencional, que não está entre as lojas
de moda de Robson Street, as peculiares boutiques do
SoMa são insuperáveis. A Granville Island, South Granville e
Kitsilano também são destinos indicados para compras.

Vancouver Art Gallery, no centro da cidade de Vancouver

Limpa & Verde

VanDusen Festival of Lights Centre Court Path

Tour guiado no Granville Island Public Market com a Edible BC

Comida & Bebida

Terra das Maravilhas de Inverno
Com temperaturas amenas, acomodações a preços acessíveis e
excelentes oportunidades para compras, Vancouver é um lugar
incrível. No inverno, uma parada na cidade é uma experiência
fantástica, ou um perfeito complemento de suas férias de esqui
em Whistler. Durante o Natal, sinta a magia do período no pico
natalino da Grouse Mountain, aproveite o mosaico de luz e cor
com o Desfile das Luzes dos Navios que tocam músicas de Natal
(Christmas Carol Ships Parade of Lights) em English Bay ou o
Festival da Luz em VanDusen Botanical Garden.

Sem sair da cidade os entusiastas dos esportes de inverno
podem encontrar três locais como opção para praticar esqui
– Mount Seymour, Grouse Mountain e Cypress Mountain (a
locação oficial do Esqui e do Snowboard estilo livre dos Jogos
Olímpicos de Inverno de 2010). O trio de montanhas locais está
convenientemente localizado a 30 minutos do coração da cidade
e ostenta neve fresca e solta no inverno, ideal para esquiar.

Lar do Greenpeace e da Fundação David Suzuki, Vancouver
é uma cidade que se orgulha de ser ambientalmente
correta e responsável. Incluindo seus arredores, esta terra
espetacular tem ar puro, produz uma incrível variedade de
comida e oferece muitas atividades. Por esta razão, não é
surpresa que os cidadãos de Vancouver sejam apaixonados
pela proteção ao meio ambiente. Reconhecida por ser
inovadora e pelas ideias de vanguarda, Vancouver é também
renomada como líder em sustentabilidade.
Ônibus de turismo que utilizam óleo vegetal, biodiesel ou
hidrogênio, um hotel operado por luz solar, táxis híbridos
e uma atração que é movida a energia eólica, são apenas
alguns exemplos das iniciativas responsáveis do turismo de
Vancouver.
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Caminhe pelo lado selvagem de Vancouver, que é também
uma Meca para aqueles que procuram aventura urbana com
um toque da natureza. A cidade é um paraíso ao ar livre,
oferecendo atividades durante todas as estações – na terra,
na água e nas montanhas – além de oportunidades para
explorar a vida selvagem.
Vancouver é conhecida por seu espírito aventureiro, e
com certeza você irá encontrar quase todas as atividades
imagináveis. Onde mais no mundo, em uma cidade, você
poderia caminhar na neve no topo de uma montanha,
caminhar em exuberantes florestas temperadas, andar de
caiaque por vales estreitos na costa, pedalar por pitorescas
muralhas marinhas e fazer tirolesa? Acrescente a isso a
oportunidade de ver a natureza selvagem a bordo de tours
de observação de baleias ou safáris marítimos. Então visite
as adoráveis baleias beluga no Aquário de Vancouver,
que fica no belíssimo Stanley Park, ou os ursos-marrons –
Grinder e Coole, na Grouse Mountain.

Grouse Mountain – O pico de Vancouver

Caiaque, False Creek

Loucos pelo ar livre

Saiba mais sobre Vancouver visitando o website tourismvancouver.com | 31

Amigos peludos, Vancouver Island

O Norte da Ilha de Vancouver é repleto
de belezas naturais. Se você realmente
quer experimentar a beleza de BC em sua
forma mais pura – especialmente no litoral
selvagem, florestas musgosas, baías de areia
com ondas e aves com olhares maliciosos –
este deve ser seu destino número um.

Árvores antigas, Vancouver Island

Apreciadores da culinária e dos vinhos irão
gostar de passear pela região de fazendas de
Comox Valley; entusiastas de atividades ao
ar livre não podem perder a região de Tofino,
o lugar dos surfistas; e aqueles que gostam
de praias desertas e com florestas, longe das
multidões, devem seguir diretamente para o
Norte da Ilha, uma preciosidade inexplorada
que está entre as mais recompensadoras
áreas selvagens de BC.

Visitantes se deliciam com as excelentes opções de vinhos que encontram pelas
dezenas de vinícolas boutiques. Pelo caminho são fundamentais as paradas nas
muitas lojas das fazendas, e nas lanchonetes.

Farol pitoresco, Vancouver Island

Litoral, Vancouver Island
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O Sul da Ilha de Vancouver é uma região
tranquila, de cidadezinhas pitorescas que
nunca estão longe de ciclovias arborizadas,
trilhas para caminhada em frente ao mar e
rochas cercadas por árvores de carvalho.
A vida selvagem aqui é abundante e
impressionante. É muito provável que você
veja águias de cabeça branca mergulhando
sobre sua cabeça, lontras do mar pulando
nas praias ou, talvez, uma orca deslizando
suavemente pela costa.

Inesperadamente, o País do Vinho
Foram muitas as manifestações de surpresa quando, há alguns anos atrás, a região
do Vale Cowichan começou a se declarar uma versão da francesa Provence na Ilha
de Vancouver. Mas, os esnobes especialistas em vinhos vêm engolindo suas palavras
desde então. Cowinchan, que pode ser traduzida como “terra quente” no dialeto
dos locais das Primeiras Nações, tem a temporada mais longa de cultivo da uva no
Canadá, além do clima ideal e solos ricos em argila.

Com uma população em torno de 350 mil pessoas, Victoria, a capital da província, é um cartão
postal da região. A cidade, que tem visto uma revolução silenciosa através dos anos, vem sendo
transformada em um destino com lojas boêmias pintadas de cores claras, bares-cafés com chão
de madeira e surpreendentes e inovadores restaurantes; razão de orgulho para qualquer município.
Vale a pena descobrir estes locais caminhando, mas os fãs de atividades físicas também podem
usar bicicletas, pois Victoria tem mais ciclovias do que qualquer outra cidade canadense.
O mais populoso pedaço de terra fora
da costa Norte-Americana – 450km de
comprimento e 100km de largura – é
Vancouver Island, ou a Ilha de Vancouver. Em
geral, os locais são amigáveis e acolhedores,
transmitindo o orgulho que sentem de sua
região e de suas diferenças. Victoria, capital
de BC, está envolvida em história e repleta
de atrações – é o porto de entrada para
muitos -, mas não deve ser o único lugar a
ser visitado na ilha.

Vinhedos Blue Grouse, Duncan, British Columbia

O Hotel Empress, Vancouver Island

Vancouver Island
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Uma das mais
impressionantes rodovias
do mundo, a Sea to Sky
Highway que liga Vancouver
a Whistler, recebeu muitas
melhorias para os Jogos
Olímpicos. A rota está
agora mais larga, com mais
pontos de ultrapassagem
e acostamentos. O cenário
de tirar o fôlego continua o
mesmo, mas a estrada está
bem mais rápida, segura e
conveniente.

Whistler

Localizada nas espetaculares Montanhas Costeiras (Coast Mountains)
de British Columbia, e a apenas duas horas ao norte de Vancouver,
Whistler é o destino mais importante, durante o ano todo, do Canadá.
Apontado como o resort de montanha número um da América do Norte,
Whistler tem duas montanhas majestosas, condições épicas para esqui
e snowboard, quatro campos de golfe profissional, mais de 200 lojas,
90 restaurantes e bares, abundância de acomodações, trilhas para
caminhada, spas e, sem dúvida nenhuma, o melhor parque de mountain
bike do mundo.

Shannon Falls

O impacto das Olimpíadas e Paraolimpíadas de Inverno de Vancouver
em 2010 na comunidade de Whistler foi tremendo. Aliadas às novas
facilidades feitas especialmente para os Jogos, as memórias - que serão
guardadas por toda a vida - adquiridas pela experiência de ser anfitriã do
mundo, garantem que Whistler nunca mais será a mesma.

Com o ar mais escasso, a 70m acima do
chão da floresta, a Tirolesa pode parecer
uma atividade normal para um personagem
de desenhos animados, mas para a maioia
dos visitantes esta acaba sendo uma das
melhores maneiras de conhecer o lado
selvagem de Whistler. Você está preso, por
meio de um equipamento de segurança,
a um cabo que está localizado entre
Whistler e as montanhas Blackcomb. A
tirolesa opera durante o ano todo. O novo
percurso Treetrek (arvorismo) consiste de
uma rede mais suave de caminhos e pontes
suspensas, que atende os que preferem
manter seus pés em algo mais sólido. Mas
se estas não são suas atividades favoritas,
Whistler tem muito mais lazer a oferecer.

Golfe, Whistler

Whistler Village

Tirolesa, Whistler

Por fim, Whistler vem, de forma crescente, se tornando um destino
popular para aventuras no verão. Os turistas visitam a localidade
especialmente para caminhadas e mountain bike, além de golfe e pesca.
Na maioria das vezes, no entanto, eles acabam experimentando rafting e
a famosa tirolesa. Em resumo, Whistler tem tudo - e mais um pouco, o
que você precisa para experimentar momentos inesquecíveis.
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Spas Luxuosos, Whistler

Rejuvenesça em um dia de spa com
um óleo quente relaxante, shiatsu ou
massagem sueca. Sonhe acordado, e
experimente um café com leite em um
dos muitos cafés cosmopolitas no entorno
das praças de Whistler Village. Brinque de
reconhecer celebridades em um dos finos
restaurantes de Whistler – famosos por
seus chefs talentosos e suas diversificadas
adegas.
Whistler foi o resort anfitrião dos Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos de Inverno de
Vancouver em 2010, que aconteceram de
12 a 28 de fevereiro e de 12 a 21 de Março
de 2010.

Refeição, Whistler

Diversão na neve, Whistler

Blackcomb, Whistler
Marshmellows assados na fogueira, Whistler
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A estação de esqui e snowboard número
um da América do Norte – Whistler,
BC – tem mais descidas verticais,
teleféricos modernos e áreas esquiáveis
do que qualquer outro destino de esqui
no continente. Acrescente a isso três
geleiras, 16 trilhas alpinas e a temporada
de esqui mais longa da América do Norte.
Em um dia de sonho, esquie no Symphony
Bowl e no 7th Heaven – ambos antes do
almoço. A impressionante gôndola Peak 2
Peak percorre 2,73 milhas entre Whistler e
Blackcomb, levando você de um lado para
o outro em apenas 11 minutos.
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Esteja você fazendo uma viagem sozinho, com um grupo, com a
família ou em um clima romântico, Sun Peaks oferece acomodações
para todos os bolsos, com atividades que atendem todos os tipos
de aventureiros.
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Trilhas a cavalo

Um destino ganhador de prêmios, Sun Peaks é conhecido por sua
pitoresca vila de pedestres localizada entre três montanhas. No
inverno o resort é o lugar dos esquiadores; já no verão é o local
perfeito para um passeio ciclístico – ideal para quem vem de Jasper,
Calgary, Vancouver ou Whistler. Durante o ano todo, os hóspedes
aproveitam as lojas, cafés, restaurantes e as muitas atividades
disponíveis.

Jantar em Família

A vila abriga uma eclética mistura de mais de 22 restaurantes, incluindo restaurantes que servem pratos da culinária asiática, alemã,
italiana, europeia e do noroeste do Pacífico. Além disso, tem os charmosos cafés e os pubs acolhedores.

Viagem de canoa no McGillivray Lake

Sun Peaks é um resort de montanha, localizado na região de
Thompson Okanagan, em British Columbia, a 45 minutos ao
nordeste de Kamloops. Aberto durante todas as estações do ano, é
acessível por voos diretos do Aeroporto de Kamloops ou a 4 horas e
meia de estrada a partir do Aeroporto Internacional de Vancouver.

Comida e Bebida

Mountain biking, Sun Peaks

Caminhando nas montanhas

Sun Peaks
Resort
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Terra das Maravilhas de Inverno
Sun Peaks foi reconhecida em 2008 com o prêmio de 2ª melhor
Estação de Esqui do Canadá, concedido em uma votação
realizada entre os leitores da revista Conde Nast Traveller.

Sempre existe um jeito diferente
de apostar uma corrida.

Piscina ao Ar Livre do Delta Sun Peaks Resort

Snowboarding, Sun Peaks

Fora das descidas, há trenós puxados por cães, caminhadas na
neve com sapatos especiais, snowmobile, patinação no gelo,
tubing, passeios de trenó a cavalo e uma piscina aquecida ao ar
livre.

Caminhada na neve

Atividade de inverno

A área de esqui é a terceira maior do Canadá, com 3.678
acres em três montanhas. Há 122 pistas, uma dúzia de áreas
gramadas, trilhas alpinas, cruisers e um parque. As acomodações
estão convenientemente localizadas ao lado das descidas,
com facilidade de acesso às pistas (ski-in/ ski-out). No local as
temperaturas são confortáveis, variando entre -5ºC e -10ºC, e a é
neve fresca, solta, seca e fácil de esquiar.

Explore
 Caminhada alpina com acesso por teleférico na Tod Mountain – fim de junho até setembro
 Parque de ciclismo com acesso por teleférico na Tod Mountain – fim de junho até setembro
 Campo de golfe com 18 buracos e um layout variado e paisagens fantásticas das montanhas
 Tour guiado de Canoa e Fur Trader’s Feast onde você aprende a história dos pioneiros do Canadá
 Passeios a cavalo em trilhas pelo vale ou pelo topo da montanha
 No Sun Peaks Spa aproveite para relaxar com uma massagem, um tratamento facial ou estético
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Okanagan Lake, Vernon, British Columbia

Okanagan Valley, British Columbia

Okanagan Valley
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Okanagan, British Columbia

Gerações de canadenses brincaram na sequência de lagos que
conectam as cidades de Okanagan. Se você está buscando
gramados verdes e pomares de pêssegos, damascos e outras
frutas, sem mencionar as atraentes cidades, vá para Oliver,
Penticton e Vernon. Perto do centro, Kelowna é umas das
cidades que mais rápido crescem no Canadá. É uma mistura
emocionante de cultura, beleza dos lagos e diversão. Entre
julho e agosto, o vale inteiro fica cheio por conta da época
de colheita. Para muitos, a melhor hora para visitar é no final
da primavera e no começo do outono, quando o clima é
deslumbrante e o número de visitantes é menor.

Okanagan Lake, Ellison Provincial Park, British Columbia

É difícil saber qual cultura está crescendo mais rápido no
fértil e bonito vale. Há generosa abundância neste, cada vez
mais popular, vale localizado entre Vancouver e Alberta. O
apelido de Vale do Napa, Yarra ou Vale Hunter do Canadá,
é frequentemente repetido e muito apropriado. O vale de
Okanagan tem 180km de extensão, e é lar de dezenas de
excelentes vinícolas, cujas videiras estão espalhadas por colinas
com terraços, absorvendo o mais ensolarado clima do Canadá.

A abundância de raios de sol, solo fértil e invernos frescos possibilitaram o sucesso da
indústria local de vinhos. Kelowna e a região norte são conhecidos pelos vinhos brancos
Pinot Grigio, enquanto em South Near Penticton e Oliver, os tintos são as estrelas. Mais
de 100 vinícolas estão próximas da Highway 97, o que facilita a degustação e a compra
dos produtos; muitos dos melhores vinhos geralmente só são vendidos diretamente nas
vinícolas. Os festivais sazonais de Okanagan são grandes eventos; entre os destaques
está o que acontece no outono, no início de outubro.
Para maiores informações, visite o website thewinefestivals.com.
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Sente-se e aproveite a paisagem

Kootenays and
Rocky Mountains
Aaah!! Você não consegue parar de repetir a expressão enquanto observa
a abundância de picos cobertos de neve na região de Kootenay em BC.
Este é um daqueles lugares que você fica feliz por ter conhecido. Cânions
e rios com corredeiras, rochas verticais incrivelmente curvadas, prados
alpinos e uma serra de montanhas pinceladas de branco e enfileiradas
a caminho do horizonte, estimulam a reverência, a ação ou mais
contemplação.
Vinda do oeste, a majestade montanhosa se forma como se fosse uma
cenografia montada de cima para baixo. As rústicas montanhas vão dos
Monashees e da faixa de Selkirks, aos West Kootenays com os lagos
Arrow, que acrescentam textura. Vistosas cidades como Revelstroke e
Nelson, estão localizadas em frente às montanhas e são centros de lazer
ao ar livre durante o ano todo.

Radium Hot Springs Pool

Os East Kootenays incluem a Radium Hot Springs e a encantadora Fernie.
As Montanhas Rochosas sobem aos céus até a fronteira com Alberta.

Cenário puro

A caminho desta região rica em texturas, procure por ursos negros, alces,
veados, castores, cabras da montanha e muito mais. Faça uma pausa para
fazer suas próprias descobertas, vale muito a pena.

Você pode encontrá-los pela Baker St, a principal rua da cidade, um lugar fácil de
caminhar e aonde o aroma de patchuli se mistura com toques de café torrado.
Nascida como uma cidade mineradora no final dos anos 1800, em 1977 ganhou
um projeto para preservação do patrimônio. Hoje existem mais de 350 prédios
preservados e restaurados.

Cabanas no lago

Nelson é razão suficiente para visitar Kootenay, e deve constar em qualquer
itinerário pela região. Prédios de tijolos bem conservados se situam ao lado de uma
colina, com uma vista panorâmica do lado oeste do Kootenay Lake; e de frente
para a água se estendem parques e praias. O sucesso de seu café, arte e cultura
noturna são apenas um bônus. No entanto, o que realmente move Nelson ao topo é
sua personalidade: um moderno mix de hippies, personagens e tipos criativos.
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Alberta
Há muitas opções para o amante de viagens urbanas explorar em Alberta: em Calgary, a cidade dos
cowboys do sul que evoluiu para a cidade que mais rapidamente cresce na América do Norte, o Calgary
Stampede mantém o ritmo mesmo quando o legendário evento não está acontecendo. Edmonton, a
capital da província, é lar de Strathcona, uma das vizinhanças mais legais do Canadá ocidental, além de
abrigar o maior shopping center do mundo.

Crowsnest Pass, Alberta

Alberta é tudo o que você precisa para entender grandes montanhas: especificamente as Montanhas
Rochosas que formam a fronteira ocidental de Alberta. Típicas cidades de montanha como Banff, Jasper
e Lake Louise estão todas localizadas no território de Alberta. O Banff National Park e seu vizinho
Jasper National Park são o paraíso da vida selvagem: ursos, alces e carneiros das montanhas dividem o
ambiente com esquiadores, ciclistas e caminhantes.

Calgary
A cidade dos cowboys se transformou no coração do novo
oeste. Não perca Prince’s Island Park, onde há gramados,
ciclovias e muito espaço para alongar as pernas.

Edmonton
A cidade com o grande shopping center? Sim, mas há
muito mais incluindo a vizinhança de Old Strathcome que
emana um sabor artístico e boêmio.

Banff and Jasper
National Parks
Esquie, escale e caminhe nas montanhas, pratique rafting
e caiaque, acampe ao redor das árvores ou explore em
mountain bikes.

Icefields Parkway
Blocos imensos de gelo glacial fluindo pelo vale até
encontrar a estrada, diversão ao dirigir nas estradas
curvas, vida selvagem e os lagos mais azuis que você já
viu.

Lake Louise

Rocky Mountains, Alberta

Com frequência chamado de jóia das Rochosas, o lago é
de um azul intenso e rodeado por montanhas.

Bull Riding
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Escultura no Sien Lok Park

Celebrando quase 100 anos, o festival Calgary Stampede é a mais autêntica e
inesquecível experiência que você poderia incluir em suas férias. Se torne um
cowboy ou cowgirl por dez dias no maior festival ao ar livre do mundo. Presencie
o maior rodeio do mundo com seus seis maiores eventos diários – Bareback (sem
sela), Bull Riding (montar os touros), Barrel Racing (corrida com obstáculos – barris),
Saddle Bronc e Tie-down Roping (espetáculo com corda). Assista às emocionantes
corridas de carroça – com quatro carroças, 32 cavalos e 128 cascos trovejando a
caminho da linha de chegada, e curta tudo que o Stampede Park tem a oferecer,
como música ao vivo, jogos, vila indígena e muito mais!

Corrida de carroça no Calgary Stampede

Calgary
A cowboy welcome at the chuckwagon races, Calgary Stampede
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Saddledome Arena e a linha do horizonte no crepúsculo

Explore
 Genblow Museum - museu renomado mundialmente que mostra a história recente e a não tão recente de Calgary e Alberta.
 Fort Calgary Historic Park – em 1875 Calgary nasceu no Fort Calgary, onde há construções preservadas para se conhecer, a
oportunidade de se vestir como um Mountie (polícia montada do Canadá) e uma prisão para ser trancado.
 Calgary Zoo – além dos animais, este zoológico tem um Jardim Botânico, uma floresta tropical e um parque pré-histórico com
6,5 hectares.
 Heritage Park Historic Village – há 10 hectares de cidade recriada para explorar, além de um forte, um moinho de cereais, igreja e
escola – vá dar uma volta no SS Moyie, um barco a vapor que navega através do reservatório Grenmore Reservoir.
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É uma ótima época para visitar Calgary – curta música ao vivo,
culinária deliciosa e muita vida noturna.

Prince’s Island Park & horizonte

Calgary oferece muitos locais para compras: Kensington com
interesantes lojas de roupas da moda, o calçadão e a Stephen
Avenue Walk National Historic District, que tem um clima
excelente e está repleta de lojas de vestuário, livraria e joalherias.

Há grande diversidade de restaurantes que agradam a qualquer
gosto, dos carnívoros aos mais boêmios e aos vegetarianos. Os
clássicos continuam fortes: o filé ainda é o melhor que você já
provou em sua vida.

Heritage Park Historical Village

Localizada à beira de Colinas, com vista das montanhas,
Calgary se tornou uma das cidades que mais rápido crescem
no Canadá, mantendo suas raízes e aproveitando os benefícios
de uma economia pujante. Há muito o que conhecer: o Calgary
Stampede no verão, as áreas onde foram realizadas as Olímpiada
de 1988, além de um cenário crescente de artes, culinária e
bares; tudo aliado à energia jovem que toma conta da cidade e
mantém o ambiente vivo.

 Calgary Tower – a torre de 1968 é um ícone do horizonte de Calgary, as paisagens do topo são fantásticas e há um restaurante
giratório – em 1988, a chama Olímpica brilhou no topo da torre.

Tendas da vila indígena no Calgary Stampede

Vista da Calgary Tower

 Prince’s Island Park – Eau Claire Market – o eixo de lazer do centro de Calgary é vizinho do Prince’s Island Park junto com os
bancos do Bow River e onde estão localizadas boutiques, restaurantes e pubs.
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Edmonton

Fringe Festival, Edmonton

Não apenas a passagem para o Jasper National Park mas também a passagem para
as Northern Lights no Fort McMurray, Edmonton oferece aos visitantes excelentes
museus, galerias de arte e uma imensidão urbana, que corta a cidade como uma linha
e que é invejada por municípios do mundo todo.

Explore
 Alberta Legislature – onde ficava o Fort Edmonton, esta
grandiosa construção, cuja cúpula se tornou um ícone,
tem interiores de mármore e uma área externa excelente
para os dias mais quentes.
 Old Strathcona – lojas instigantes, bares e cafés da
moda e uma rua para observar pessoas chiques.

Crianças brincando na piscina, Edmonton City Hall

Edmonton Folk Festival (Festival de Folclore de Edmonton)

 Faça um passeio no Edmonton Queen descendo o
North Saskatchewan River – esta moderna embarcação
fluvial a vapor te levará para um cruzeiro de uma hora
descendo ou subindo o rio. Sempre há entretenimento a
bordo para manter o clima festivo.
 Para encontrar algo diferente do que há no West
Edmonton Mall, Old Strathcom é o melhor lugar para se
comprar itens únicos. A culinária em Edmonton reflete o
multiculturalismo, o cenário artístico e a proximidade de
Alberta.
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West Edmonton Mall
Não contente em ser apenas um shopping center, além das 800 lojas o West Edmonton Mall tem os maiores
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Montanha-russa Mindbender em Galaxyland, West Edmonton Mall
West Edmonton Mall

World Waterpark no West Edmonton Mall

Europa Boulevard e mini-golfe, West Edmonton Mall

toboáguas do mundo, uma equipada piscina interna com ondas, um parque de diversões completo, um rinque
de patinação, dois campos de mini-golfe, um falso recife com tubarões, um zoológico com animais que podem
ser tocados e alimentados.
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Trilhas a cavalo
Rafting pelas corredeiras

Explore

Apesar de menos intuitiva do que diz o folclore colonial, a Jasper
dos dias de hoje mantém seu apelo rústico e ligação com a
natureza. Dona de uma das redes de trilhas mais extensas
da América do Norte, e com inúmeras possibilidades para os
praticantes de caminhada, caiaque e esqui cross-country, Jasper
permite que os visitantes explorem um verdadeiro playground ao
ar livre poucos minutos após deixarem o conforto de seus quartos
de hotel.

58 | Guia de Viagem do Canadá

 Patricia and Pyramid Lakes – entre os
muitos pequenos lagos localizados no norte
e nordeste de Jasper, os lagos Patricia e
Pyramid são os mais impressionantes e os
mais visitados.
 Não perca a maravilhosa Pyramid Island, ilha
ligada ao Pyramid Lake por uma ponte de
madeira para pedestres.
 Lake Annette – um dos mais populares lagos
para banhistas, Lake Annette ostenta uma
pequena praia e conta com uma trilha de
2,4km com vista para as montanhas. Se você
é corajoso, tente colocar a ponta dos pés na
água para um banho glacial.

Maior que Banff, Jasper tem orgulho de sua impressionante
extensão. O Maligne Lake é o maior lago das Montanhas
Rochosas canadenses, e o mais enfeitiçador espaço aquático da
região. O incrível Columbia Icefield cobre uma área maior que a
cidade de Vancouver, enquanto a Miette Hot Springs é considerada
a melhor fonte de água quente natural do Canadá ocidental.

 Volte no inverno e patine pelo lago congelado.

Columbia Icefield, Alberta

Situada entre três rios e vales, Jasper está cercada por montanhas
altas como catedrais. A época da colonização é destacada pelo
patrimônio histórico da cidade, um museu excelente, objetos de
lembrança da ferrovia e algumas ótimas lojas de equipamentos –
tudo muito próximo da vasta área selvagem.

 Jasper Discovery Trail – a trilha circula a
cidade por um caminho semi-pavimentado
de 8km de extensão. Dividida em três partes
e destacando o legado natural, histórico e
ferroviário da cidade, a trilha pode ser um
agradável passeio ao anoitecer.

Johnson’s Canyon, Jasper

Jasper

Lac Beauvert, Jasper, Alberta

 Jasper Tramway – subindo 973m em apenas
sete minutos, é um bondinho que leva você
para contemplar de perto as Montanhas
Rochosas orientais, em uma experiência
completa com café e um calçadão.

Ciclistas no Icefields Parkway in Jasper National Park

The Icefields Parkway

Nem sempre é preciso
chegar ao cume para ver
uma paisagem maravilhosa.

Situado no topo do triplo divisor de águas continental na fronteira de Alberta e British Columbia, o Columbia Icefield alimenta oito imensas
geleiras e se estende por uma área maior que Vancouver.
Tangle Falls

Explore
 Athabasca Glacier – a geleira mais visitada da América
do Norte é também a mais majestosa. Esta relíquia
da idade do gelo se derrama secretamente vários
centímetros por ano no Columbia Icefield.
 Snocoach – chegue perto do Columbia Icefield com o
ônibus da neve.
 Athabasca Falls – uma elétrica combinação de som e
gotas d’água espirrando. Apesar de ter apenas 23m
de altura, o forte volume do rio Athabasca River corta
profundamente os suaves canais de água de rocha
sedimentária.
 Horseshoe Lake – este idílico lago de coloração azulesverdeada é a melhor escolha para a estimulante
prática da natação ou para um belo passeio ao seu
redor.
 Mt Edith Caval – um dos picos mais atraentes do
parque. A montanha é famosa por seu vibrante prado
florido e pelo Angel Glacier que tem o formato de asa.
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Poucos lugares no mundo são páreo para Banff quando se
fala em esplendor natural. É um refúgio da vida selvagem
e de maravilhas alpinas, combinadas em um só lugar. No
verão, flores silvestres preenchem os prados e os praticantes da caminhada e da equitação exploram as trilhas das
montanhas; no inverno a terra é coberta por neve.

Aninhada em um vale côncavo, cortada pelo Bow River e rodeada de montanhas por todos os lados, a cidade de Banff
é uma agradável surpresa: uma agitada mini-metrópole no
meio do parque nacional símbolo do Canadá. Mesmo sendo
um jeito mais preguiçoso de chegar ao topo das montanhas,
para acesso rápido a Sulphur Mountain e às mais belas
paisagens embarque rapidamente na Banff Gondola.
A vista panorâmica em um dia claro é magnífica. Banff,
quase literalmente, não teria este nome sem as fontes
quentes que brotam por 2,5 km abaixo da Banff Mountain
em temperaturas constantes entre 32ºC e 46ºC. Foram as
termas que atraíram os primeiros turistas, e que ainda hoje
você pode experimentar suas águas relaxantes.

Família acenando do topo da montanha

Banff

Um dos ícones da região, o Fairmont Banff Springs Hotel, Banff

Independente da atividade escolhida - pedalinho nas águas
calmas do Moraine Lake, escalada ao topo do Standish
Ridge ou contemplação do cume congelado do Mt Assiniboine -, Banff é um lugar cujas lembranças você vai guardar
por muito tempo.

Peyto Lake, Banff National Park

 Banff Park Museum – localizado em uma
impressionante casa de madeira construída em 1903
no estilo de templo ferroviário, o museu foi fundado
para explorar a história natural do parque e preservar
espécimes de criaturas nativas.
 Fairmont Banff Springs – vizinho do Bow River,
Banff Springs é um ponto de referência no local.
Originalmente construído em 1888 e remodelado
em 1928 para lembrar uma mistura de castelo
aristocrata escocês e um chateau europeu.

Campo de golfe Fairmont Banff Springs Golf Course

 Whyte Museum of the Rockies – por mais de
quarenta anos o museu montou uma enorme
coleção de pinturas, trabalhos de arte e cultura
relacionados ao patrimônio histórico das Montanhas
Rochosas.

Banff, Alberta

Explore
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Lake Louise
O Lake Louise é a paisagem mais famosa da região de Banff. Cercado por montanhas íngremes e pela
Victoria Glacier, sua água brilha. Minúsculas partículas de “poeira das rochas” (glacial silt) flutuam na
água azul brilhante e cintilam sob a luz do sol.
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Tour em um trenó puxado por cães próximo de Lake Louise

Lake Louise, Alberta

Para uma vista aérea do local adquira um bilhete para a gôndola do Lake Louise. Ela sobe ao lado
da Whitehorn Mountain; no topo você tem uma visão panorâmica do vale. No verão você encontra
praticantes de caminhada e canoagem; no inverno a superfície do lago congela e os patinadores
chegam.

Saiba mais sobre Banff Lake Louise visitando o website banfflakelouise.com | 65

Explore

Canmore

 Golfe: além do cenário magnífico, os campos são de
ótima qualidade, reconhecida internacionalmente.

Escalada no gelo em Junkyards, Canmore

 Mountain Biking: explore o Canmore Nordic Center,
lar das Olimpíadas de Inverno de 1988, com sua
mountain bike.
 Escalada: Canmore é o mais importante destino de
escalada no Canadá.
 Rafting nas corredeiras: curta uma aventura de rafting
com remos nas corredeiras do Kananaskis River.
 Pescaria: Canmore Kananaskis é a área das trutas.
As águas do Upper Bow River são o lar de trutas
selvagens marrons que se reproduzem naturalmente,
enquanto em muitos lagos se encontram peixes
locais como rainbow, culthroat, brook, lake e até
mesmo trutas douradas.
 Cavalgada: os ranchos da área oferecem uma
grande variedade de trilhas para agradar a todos os
tipos de cavaleiros: de trilhas de uma hora a viagens
noturnas.
 Excursões para apreciar a paisagem: dirija por
cenários espetaculares. Você será cercado por
impressionantes paisagens de montanhas e vida
selvagem. Muitos filmes incluindo A Lenda de Jesse
James e O Segredo de Brokeback Mountain foram
filmados aqui.
 Esqui Cross-Country: o Canmore Nordic Centre é
uma instalação Olímpica (Jogos Olímpicos de Inverno
de Calgary em 1988) que ficou como legado dos
Jogos, e está classificada como uma das melhores
em esqui nórdico no mundo.
 Trenó puxado por cães: esta experiência de inverno é
indispensável. Ela deriva do que já foi o mais antigo
meio de transporte do continente norte-americano.
Canmore, Alberta

 Grotto Canyon Ice Walk: a jornada explora o solo
do cânion, uma superfície brilhante com gelo por
todos os lados onde é possível ver trabalhos de arte
antigos nas rochas feitos há milhares de anos.
 Snowshoeing: hoje a caminhada na neve com
sapatos especiais (snowshoes) está se tornando
rapidamente o mais popular passatempo de
inverno no continente. O princípio básico é: se
você consegue caminhar você consegue praticar o
snowshoe.

Estabelecida em 1884, Canmore cresceu como uma cidade mineradora de carvão. Hoje Canmore e o Kananaskis Country são a perfeita
combinação de uma vila turística, que recebe visitantes em todas as estações, com uma comunidade que guarda suas raízes humildes
como parte de seu patrimônio.
Desde que recebeu as equipes de esqui cross-country e biathlon nos Jogos Olímpicos de Inverno de Calgary em 1988, o crescimento
e o desenvolvimento de Canmore têm sido espetaculares. Entre as muitas características de destaque, estão as vistas panorâmicas
fantásticas que a partir da cidade podem ser apreciadas de qualquer lugar e em qualquer direção.
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Trilhas de bicicleta

Canmore está a apenas 25km de Banff, do lado de fora dos portões do parque de Banff e na ponta do Kananaskis Country, no
cruzamento de algumas das mais belas paisagens que você já viu. Para os interessados em passar as férias nas montanhas com um
pouco menos de luxo, num estilo despretencioso e autêntico, este é o lugar. Pela estrada, Canmore está a cerca de uma hora e meia de
distância do Calgary International Airport; você pode ir de ônibus ou alugar um carro e dirigir até lá com muita tranquilidade.

 Escalada no Gelo: há algo verdadeiramente mágico
nas enormes cachoeiras congeladas.

Em Canmore há muitas opções de lugares com culinária de excelente qualidade, além de ambientes variados. No destino há também
diversos tipos de acomodação, que agradam a todos e vão desde bed and breakfast até charmosas pousadas e apartamentos totalmente
mobiliados. Canmore tem muitas opções para os que buscam tratamentos de saúde ou apenas relaxamento, incluindo o famoso “day
spa”. Outro diferencial, é que a comunidade está muito bem conectada a uma rede de trilhas multi-uso, que atende praticantes de
caminhada, ciclistas, cadeiras de rodas e carrinhos de bebê.
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Canmore, Alberta
Igreja no outono, Canmore, Alberta
Three Sisters Mountain em Canmore

Corrida na trilha, Canmore, Alberta

Culinária contemporânea de
todo o mundo com o
charme do velho mundo.
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Norte do Canadá

Tombstone Territorial Park, Yukon

Mistério e perigo envolvem a beleza primitiva de uma das últimas regiões selvagens do
mundo. O norte do Canadá – que abrange Territories e Nunavut – é a casa de lobos brancos,
ursos polares, enormes morsas e gigantes baleias-da-Groelândia, que têm até 18 metros de
comprimento. Voe sobre as maiores migrações de alces do mundo, escavações arqueológicas
de Thule, vastas reservas de vida selvagem e inukshuks, figuras de pedra que apontam o
caminho pela tundra. No verão, pratique golfe, pesca ou dance em um festival de música ao ar
livre sob o sol da meia-noite.

Dawson City e o Yukon River no inverno

Cirque of the Unclimbables, Territórios do Noroeste
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Hay River, Reserve

Paisagem sobre a Mackenzie Highway

Sapatos de neve

Alexandra Falls, Territórios do Noroeste

Explore

The Yukon

Two Mile River, Chilkoot Trail, Lake Bennett, Yukon

 A antiga igreja de lenha – a única catedral do
mundo em estilo de cabana de lenha.
 Waterfront – explore a bela White Pass e a Yukon
Route Station, e o Old Fire Hall onde artistas
locais apresentam suas obras e música ao vivo é
tocada, e o Shipyards Park que abriga o gracioso
bonde elétrico em frente à água.

Seja praticando trekking no Klaune National Park, expedições
de canoa no Yukon River ou explorações árticas no norte, com
certeza você encontrará grandes espaços ao ar livre. Junte a
isso a vibração de Dawson City, a agitação de Whitehorse e a
marcante personalidade dos vilarejos no Yukon.

Whitehorse
A principal cidade e capital de Yukon é atravessada pelas Alaska
e Klondike Highways. Além dos equipamentos e serviços para
aventuras, Whitehorse tem uma comunidade artística, bons
restaurantes e paisagens situadas a um pulo do Yukon River.

Carneiro

Robinson Roadhouse, South Klondike Highway, Yukon

Tatshenshini River, Yukon

 Canoeing and Kayaking Whitehorse é o ponto de
partida de viagens populares de canoa e caiaque
a Carmacks ou a Dawson City.

Klondike Highway

Dawson City
Localizada em um local estreito, entre a confluência dos rios
Yukon e Klondike, Dawson City foi o centro da corrida do ouro
de Klondike (Klondike Gold Rush). Nos dias de hoje, grande parte
da cidade foi designada como histórica. E para conhecê-la, você
pode percorrer as estradas de terra e passar por prédios antigos
que se encostam uns nos outros para suporte. O local tem uma
rica vida cultural, e muitas pessoas acham que Dawson é o lugar
perfeito para a liberdade de expressão.
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Explore
 Chilkoot Trail – esta era a rota que muitos exploradores
usavam para chegar a Chilkoot Pass de Skagway ao
Yukon – hoje praticantes de caminhada reservam os
principais pontos com antecedência para fazer a mesma
viagem.
 Carcross – uma cidade da corrida do ouro esquecida, a
pequena e charmosa Carcross é localizada às margens
do Lake Bennet e é hoje um destino divertido para
turistas.

Dawson City, Yukon

Começando próximo da praia de Skagway, Alaska, a 716
Klondike Highway sobe ao Chilkoot Pass antes de cruzar as
amplas montanhas do caminho para Carcross. Em geral a
estrada segue a trilha da corrida do ouro, ou Gold Rush Trail, a
rota dos exploradores do Klondike.
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Explore
 Prince of Wales Northern Heritage Centre – com vista
panorâmica para o Frame Lake, mostra a história
nacional, exploração europeia, aviação do Norte e
especialmente os costumes dos povos Dene e Inuit.
 Legislative Assembly (Assembleia Legislativa) – neste
impressionante prédio em formato de iglu você pode
aprender a respeito do governo do território no estilo
aborígene, além de ver excelentes trabalhos de arte do
Norte por toda a parte.

Bem-vindo à fronteira menos conhecida do Canadá: rústica, acessível
e amplamente habitada por aborígenes – algo único no Canadá.
Canoagem, caminhada e pesca são esportes fantásticos de se
praticar aqui. No inverno, apesar do clima ser ártico, as luzes do norte
incendeiam e esquiadores e trenós deslizam através da imensidão.

 Bush Pilot’s Monument – suba as escadas para assistir
o tráfego de hidroaviões e as casas flutuantes na baía e
se puder ficar acordado até tarde o pôr-do-sol no verão
é maravilhoso.

Mesmo as cidades sendo ainda um pouco selvagens, a população
Euro-Canadense revela o espírito colorido do pioneirismo. As tradições
ancestrais são mantidas entre os residentes indígenas.

Virginia Falls, Nahanni River

Os territórios do Noroeste (ou Northwest Territories - NWT) são perfeitos
para observar a vida selvagem, com destaque para a grande quantidade
de bisões que passeiam pelo Great Slave Lake e pelo Wood Buffalo
National Park, além de alces e ursos.

Hidroavião

Aurora Village, Yellowknife

Virginia Falls, Nahanni National Park, Nahanni

Northwest
Territories

Yellowknife
Surgindo das áreas remotas, Yellowknife é a capital subártica
territorial e a maior comunidade de NWT. É uma das cidades
mais bonitas da região, com acesso incomparável para a imensa
área selvagem.

Nahanni National Park Reserve
Situada na parte sudoeste de NWT, próximo à fronteira com
Yukon, este parque adota o nome do épico rio South Nahanni
River. Este rio indomado percorre mais de 500km através
das irregulares Mackenzie Mountains. O Nahanni é um rio da
Canadian Heritage – patrimônio canadense-, e o parque é um
Patrimônio Mundial pela UNESCO.
Histórias da tribo Dene a respeito de gigantes na região correm
há milhares de anos. Desde o princípios dos anos 1900 outros
estranhos acrescentaram suas próprias lendas sobre tribos
selvagens, ouro perdido e mortes misteriosas. Nomes de locais
como Headless Range (Montanhas Sem-cabeça) e Deadmen
Valley (Vale dos Homens Mortos) ressaltam esta mitologia.
Perto do seu ponto central, o Nahanni River cai pelo equivalente
a 30 andares na cascata principal do Canadá, Virginia Falls.
Alces, lobos, ursos marrons, carneiros e cabras das montanhas
patrulham a paisagem.
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Nunavut
Cape Dorset, Nunavut

Uma terra gigante com picos congelados, ursos polares,
icebergs e poucas pessoas: quando falam sobre o Ártico, estão
falando de Nunavut. As melhores oportunidades para explorar
estão em Baffin Island, que tem comunidades intrigantes e
dois parques incríveis para caminhada, remo e observação da
natureza. Mais distante, fica a região de Kivalliq na costa da
Hudson Bay, o Kitikmeot na costa do Ártico e as ilhas do High
Arctic. Para compreender o tamanho do lugar, mesmo os turistas
observadores devem contemplar Nunavut em um navio de
cruzeiro ou em um tour organizado.

Cape Dorset
Na costa rochosa da Baffin Island’s Foxe Peninsula, Cape Dorset é o
epicentro da arte Inuit. Por volta de 50 anos atrás os residentes daqui
foram os pioneiros da escultura e impressão moderna ártica. Eles
comercializaram com grande sucesso suas obras pelo mundo.

Katannilik Territorial Park
Um dos melhores parques de Nunavut está a poucos quilômetros, de
avião ou snowmobile, da capital provincial de Iqaluit. Significando “local
das cachoeiras”, o Katannilik está entre o Soper River e a Trilha de
Itijjagiaq.
O Sopher River percorre 50km por um vale profundo e fértil, passando
por cascatas, renas, depósitos de pedras preciosas e floresta de
salgueiros. Praticantes de caminhada e esquiadores podem optar pela
Itijjagiaq Trail, uma rota tradicional de 120km que leva aos planaltos da
Meta Incognita Peninsula e ao Sopher Valley.
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 Mallikjuaq Park Visitor Centre – o centro de visitantes exibe
artefatos que mostram a história de Cape Dorset.
 West Baffin Eskimo Cooperative – a cooperativa dos esquimós
tem uma galeria e um interessante estúdio onde você pode ver
os artistas trabalhando.

Iqaluit, Nunavut

Cruzeiro Zodiac através dos icebergs na Croker Bay

Explore
 Mallikjuaq Historic Park – você pode caminhar vindo da cidade,
mas somente na maré baixa, ou então contratar alguém para te
levar de bote. O parque tem ruínas de casas de pedra pré-Inuit
com milhares de anos, trilhas de caminhada, vida selvagem e
flores da tundra.
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The Prairies
Para aqueles que gostam de espaços ao ar livre,
as províncias localizadas nas Pradarias do Canadá
– Saskatchewan e Manitoba – vão de campos
dourados de trigo e prados de grama alta, a dunas
de areia em movimento e tundra Ártica. Esta é a
região onde você pode colocar sua mochila nas
costas e desaparecer, acampando e caminhando na
floresta boreal ou praticando rafting e canoagem nos
rios de águas rápidas e em lagos intocados. Siga
a Red Coat Trail – caminho tomado em 1874 pela
Polícia Montada do Nordeste enquanto procuravam
comerciantes de whisky – através de sítios históricos
e cidades amistosas de Saskatchewan.
As placas de carro de Manitoba costumavam dizer
“100.000 Lagos”. Nade, reme, veleje e pratique
windsurfe ou pesque peixes típicos, como o goldeye,
lúcio ou peixe branco, nas praias de areia do Lake
Winnipeg, um dos maiores lagos de água doce do
mundo. Ou, se preferir, descubra uma maravilha da

terra em Spirit Sands, uma vasta caixa de areia em
Spruce Woods Provincial Park. Caminhe a trilha de
1,5km ao redor das antigas dunas para uma visão da
lagoa primaveril na Devills Punch Bowl, bem como
os cactus pincushion e cobras hognose.
Uma variedade de culturas desenvolve-se na região
de Prairies, dos povos das Primeiras Nações e Métis
a ucranianos, alemães, franceses e escandinavos.
Ingredientes frescos reinam, e um conhecido chef de
Winnipeg já levou convidados para visitar criadores
de alces, javalis e caviar dourado. É também em sua
cozinha que o humilde pastel cozido ucraniano, o
perogy, ganhou status de estrela ao ser preparado
com batatas Yukon Gold, óleo de trufas brancas,
salsicha de pato e molho cremoso de nozes.

Saskatchewan
Moose Jaw
De um começo simples, como um posto da Canadian Pacific Railway, Moose Jaw cresceu em
tamanho e infâmia. Nos anos 20 se tornou refúgio para Al Capone, que usou a cidade como base
para contrabandear whisky para os Estados Unidos. O passado rebelde de Moose Jaw’s é agora
apenas uma memória distante – tudo que ficou foram os prédios em estilo Art Deco, vários murais
e locais amigáveis.

Saskatoon

Prince Albert National Park
Este parque nacional é uma jóia nesta área ainda inexplorada. Justamente quando você pensa
que os prados não têm fim, as árvores aparecem, sinalizando o início da floresta boreal. Há muitas
experiências a serem vividas por aqui, de caminhadas a viagens de canoa até o repouso em
uma praia. O vilarejo de Waskesiu é um ponto curioso no parque, com algumas pequenas ruas,
poucas lojas e alguns cafés encantadores.
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Grasslands National Park, Saskatchewan

A Paris de Prairies está repleta de tesouros escondidos. O South Saskatchewan River é envolvido
pelo coração da cidade, trazendo um intervalo refrescante para o cenário agrícola. Há uma área
central agitada, um belo rio em um vale e uma arquitetura muito especial.

Inukshuk

Manitoba

Manitoba é o lar de lugares fascinantes com nomes engraçados,
repleta de planícies agrícolas, alces selvagens, tundra ártica, florestas de árvores maple, lagos enormes, rios e costa irregular. Há
uma segurança silenciosa aqui, história pouco conhecida e uma
energia absoluta.

Winnipeg
O isolamento e a auto-suficiência de
Winnipeg permitiram que a cidade evoluísse
para uma das mais honestas e controladas
cidades metropolitanas – o berço cultural
do Canadá tem um balé de padrão mundial,
sabores internacionais e lugares famosos em
todo o mundo.

Lake Winnipeg
O extremo sul do quinto maior lago do
Canadá tem sido um local de lazer desde os
anos 20. Praias de areias brancas, luz do sol
constante e um lago que parece um oceano,
fizeram deste um destino muito popular no
verão. Winnipeg Beach na costa oeste e
Grand Beach na costa leste, são cidades
praianas com arcos, calçadões na praia e
repletas de famílias tomando banhos de sol
e água.

de alce no trenó de cães

Churchill, Manitoba

Churchill
O começo do Ártico, o final dos trilhos de
trem e a impressão de estar no meio do nada
– a sedução da cultura e da natureza em um
ambiente improvável é muito forte para ser
ignorada, e pode ser apenas apreciada na
primeira vez.

Explore
 Eskimo Museum – as óbvias atrações: urso
polar empalhado, boi, lobo e morsa são os
focos de atenção, mas uma olhada com mais
atenção revela pequeninas pontas de flecha,
lâminas de arpão e muitos tipos de entalhes.
 St Paul’s Anglican Church – esta igreja
histórica e reluzente é pelo menos cem vezes
mais bonita por dentro. Isso graças às suas
janelas de vidro colorido, que precisam ser
vistas na luz da tarde.
 Fort Prince of Wales Historic Site – o forte
em formato de estrela tem se destacado no
pedregoso Eskimo Point, do outro lado do rio
Churchill River desde os anos 1770. Quatro
quilômetros ao sul do forte, há o Sloop’s Cove
Churchill’s.
 Ursos polares – para chegar ao habitat deles
se usa veículos leves com pneus preparados
para tração e proteção da tundra. Eles
geralmente carregam de 30 a 40 passageiros
e têm grandes janelas e deques para apreciar
a paisagem.

Visite Canada.travel | 83

Rideau Canal, Ottawa, Ontario

Royal Ontario Museum

Ontario

Quando se fala em cultura, culinária e sofisticação, Ontario é o lugar para se visitar no Canadá. Ontario é o Canadá global, com uma
grande cidade, um centro progressista e urbano. Toronto, a maior cidade do Canadá, fica aqui: uma metrópole agitada, transbordando de
artes multiculturais, entretenimento e oportunidades para se comer bem. A contemporânea Ottawa, a capital do Canadá fica aqui também.
Por todo o ano, Ontario celebra sua diversidade com festivais, de Stratford’s Shakespeare a Kitchener’s Oktoberfest. Um final de semana
sem um festival já é um evento por si só. Não muito longe dali, há cidades reservadas e colonizações históricas; e se você quer ver mais
vida selvagem, há excelentes parques nacionais por aqui também. E não se esqueça das espetaculares Niagara Falls.

Explore
 Toronto – coma, beba e explore os museus, bares,
lojas e lanchonetes de padrão internacional nesta
verdadeira cidade global.
 Ottawa – experimente a ampla oferta cultural na
capital da nação
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A troca da guarda, Ottawa Parliament Buildings

Nas ruas, Ontario

 Niagara Falls – o poder e encanto das quedas d’água,
seguida por uma curta viagem de carro pela Niagara
Parkway que leva até a curiosa região de Niagara-onthe-Lake.
 Fique de olhos bem abertos para o impacto de
Niagara Falls.
 Passe um anoitecer tranquilo na pitoresca Thousand
Islands.
 Siga para Manitoulin Island para um toque de cultura
aborígene.
 Reme pelas águas calmas do Lake Superior Provincial
Park e Pukaskwa National Park conforme o pôr-do-sol
brilhante desce para os Grandes Lagos (Great Lakes).
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Tradicional carroça Mennonite em St Jacobs

Toronto, Ontario

Explore
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Winterlude Festival,
Ottawa, Ontario

St Lawrence River e parte da Thousand Islands,
do 1000 Islands Skydeck

Kensington Market, Toronto, Ontario

Pratique canoagem nas rotas antigas de Ontario
(Ontario’s Ancient Routes). Em sua primeira aula de
história, você provavelmente aprendeu a respeito de
poderosos faraós e heróis gregos – mas provavelmente
não ouviu falar das rotas de canoa de Ontário. Em
tempos antigos, esta vasta região de pinheiros
majestosos e calmos lagos, tinha uma agitada rede de
caminhos aquáticos para o comércio. Estas rotas existem
até hoje, e estão escondidas como sítios arqueológicos
espalhados pelos parques das regiões provinciais.
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Barco a jato, Niagara River, Ontario

Eaton Centre, Toronto, Ontario

Aviation Museum Hall, Ottawa, Ontário

The Inn at Manitou, McKellar, Ontario

Festival de Winterlude, Ottawa, Ontario

Kakabeka Falls, Ontário

Cores no outono, Windermere, Ontario

Cataratas do Niágara, Ontário

Ottawa é jovem, vibrante, limpa, bilíngue, situada no rio e
sempre impressionante. Você sempre vai se surpreender, seja
na primeira ou na quinta visita. A cidade é um cartão postal
perfeito.

Explore
 Parliament Hill – Passagens com arcos dominam este
belo complexo de torres de cobre. Veja no verão,
sempre às 10 horas, a colorida Troca da Guarda nos
gramados dianteiros do Parlamento.
 National Gallery – A maior galeria de arte do Canadá,
que abriga a mais extensa coleção de arte canadense
e Inuit no mundo, é parada obrigatória. A estrutura do
edifício é uma obra de arte por si só.
 Museu Canadense da Natureza (Canadian Museum
of Nature) – O espetacular museu de quatro andares
abriga uma impressionante coleção de fósseis
minerais e animais, e uma fascinante coleção de
dinossauros de Alberta.
 Museu de Ciência e Tecnologia do Canadá (Canada
Science and Technology Museum) – Este museu
prático apresenta exibições inteligentes, que buscam
ensinar os visitantes sobre as leis científicas que
governam nosso mundo.

O eclético Mercado ByWard Market é vizinho ao leste do Parliament Hill.

O Canal Rideau, o único Patrimônio da Humanidade da UNESCO de Ontario, se estende pelo coração de Ottawa

Pequena frota Clarica no Rideau Canal, Ottawa, Ontario

O Parlamento está ancorado no centro da cidade, na
confluência de três rios. Entre os destaques está a grande
variedade de museus de excelente qualidade. Do ultra-moderno
Museu Canadense de Civilização, ao Museu Canadense da
Natureza (Canadian Museum of Nature), que tem forma de
castelo.

Festival de Tulipas, Ottawa, Ontario

: A maravilhosa National Gallery of Canada, Ottawa, Ontario

A capital das paisagens e festas, com riqueza de atrações
culturais e tesouros, um lindo cenário natural, todos combinados
em uma relaxada atmosfera urbana... Ottawa é única entre as
cidades canadenses e as capitais do G8; um local de contrastes
surpreendentes e experiências extraordinárias, que fazem dela
um lugar especial para férias e encontros programados durante
o ano todo.

Pequena frota de barcos no Rideau Canal, Ottawa, Ontario

Ottawa
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Royal Canadian Mounted Police, Parliament Hill, Ottawa, Ontario

Pedalando ao longo do Rideau Canal, Ottawa, Ontario
O Rideau Canal se transforma na maior pista de patinação do mundo e o Winterlude festival.
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Ottawa ao ar livre
Famosos marcos nacionais e paisagens históricas cumprimentam
os visitantes em cada canto da capital do Canadá, sendo o mais
importante deles o Parlamento (Parliament Hill). O local é sede do
governo federal do Canadá, e cenário de pompa e celebração
durante o ano todo. Um cinturão de florestas, conhecidas como os
círculos Greenbelt, está localizado no centro da cidade e funciona
como uma rede de bosques cerrados que acabam por estimular
muitas trilhas pela natureza. No verão há aluguel de canoas e
barcos a remo para passeios pelo canal em Dows Lake Pavillion.
Há uma enorme festa para comemorar o Dia do Canadá a cada
1º de Julho; a cerimônia da Troca da Guarda acontece diariamente
durante o verão. À noite há o Sound and Light Show. O Parlamento
oferece tours diários e passeios ao topo da altiva Peace Tower, de

onde se tem uma visão espetacular de 360º da cidade.
Os meses da primavera e do verão são os meses em que ocorrem
mais festivais na capital do Canadá. O Canadian Tulip Festival, ou
Festival Canadense das Tulipas, em maio, é o maior do mundo,
com mais de 3 milhões de tulipas florescendo pela região e uma
variedade de atividades, que vão desde culinária até cultura e
carnaval. Nos meses de verão a cidade ecoa Jazz, Blues, música
de câmara e festivais folclóricos. O dia 1º de Julho é o Dia do
Canadá, (Canada Day) e Ottawa é a anfitriã da maior festa de
aniversário do país, que acontece no Parliament Hill e por todo o
centro da cidade.
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Toronto é uma cidade levada pelas estações. Em julho, os pátios
são tomados pelas gargalhadas dos grupos de amigos, os pubs
fazem malabarismos e as pessoas se divertem nos parques e
ao longo do lago até tarde. No inverno, os locais vão para baixo
da terra, para a rede PATH de passagens subterrâneas que
oferece galerias de arte, cafés e pubs aconchegantes. Os muitos
imigrantes de Toronto transformam a cidade em um mosaico
de diferentes vizinhanças. Comida, compras, concertos e bares
– você poderia passar semanas explorando o cenário urbano,
mas Toronto também é uma cidade com muito verde. O Tommy
Thompson Park, um oásis da vida selvagem, se sobressai junto
ao Lake Ontario e as Toronto Islands, que são visíveis da cidade.

 Harbourfront Centre – Descubra o palco ao ar livre
ao lado do lago, além de uma pista de patinação no
inverno e os desordenados Jardins dos Artistas, ou
Artists’ Gardens.
 Ontario Place – construído em três ilhas artificiais, este
parque de diversões de 40 hectares inclui um parque
aquático, um Cinesphere com filmes IMAX e áreas
para as crianças brincarem.

As lojas estão presentes em todas as partes da cidade, mas
ganham destaque em lugares como o Eaton Centre ou em
bairros como Kensington Market. As ecléticas áreas de Queen
West e West Queen West têm a maior parte das lojas vintage e
de música. No centro da cidade, as lojas subterrâneas do PATH
são um paraíso para caçadores de pechinchas de roupas, bens e
serviços. Também perto do centro está o Distilery District, a área
com lojas de design, galerias de arte, restaurantes e estúdios de
artesanato.

 St Lawrence Market and Hall – Este tem sido um
ponto de encontro por mais de dois séculos. As
casas restauradas do South Market têm mais de 50
barracas de comida.
 Art Gallery of Ontario – Entre as principais atrações
estão estátuas religiosas raras de Québécois, entalhes
feitos pelos povos das Primeiras Nações e Inuits, e o
pavilhão de escultura de Henry Moore.
 Tommy Thompson Park – Uma península artificial com
5 km de extensão entre o Harbourfront e as praias.
 As praias e parques – A praia de Kew Beach é a
mais popular extensão de areia, e o adjacente Kew
Gardens tem snack bars, pista de patinação, quadras
de tênis e uma piscina.
Café na rua

Histórica Toronto

Comida e bebida
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Explore
 CN Tower – Subir nos maravilhosos elevadores de
vidro para a mais alta estrutura livre do mundo é uma
daquelas coisas que você simplesmente tem que
fazer nem que seja uma vez na vida.

Compras e Lojas

Em nenhum lugar o multiculturalismo de Toronto se revela tão
forte e emocionante como nos pratos dos restaurantes. Comer
aqui é uma delícia – há de tudo, bolos de nozes coreanos,
picantes curries tailandenses, filés de Alberta e panquecas de
Canuck com bacon e cobertura de maple. De restaurantes
chiques no Distrito Financeiro e Old York para as lanchonetes
mais baratas de Baldwin Village, Kensington Market e Queen
West, Toronto oferece tudo que você pode comer e ainda mais.

Distillery District, Toronto

Horizonte de Toronto

Toronto

 Toronto Islands – Visite as comunidades artísticas nas
ilhas de Algonquin e Ward e fique impressionado com
o que vai ver.
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 Queen St – Repleta de lojas de antiguidades além de geleia e
fudge (doce de chocolate) caseiros.
 Fort George – Dentro das muralhas há os quartos dos oficiais,
uma cozinha em funcionamento, um armazém de armas e
explosivos e seus antigos estoques.
 Niagara-on-the-Lake – Uma das cidades do século XIX mais
preservadas na América do Norte.

Niagara-on-the-Lake

Prédios do século XIX se alinham em Queen St,

Explore

O território do vinho da península de Niagara
As vinícolas regionais de Niagara explodiram no mercado durante a Vinexpo 1991 em Bordeaux. Em um teste cego juízes premiaram
o ice wine de Ontario com uma desejada medalha de ouro. Estes vinhos especiais, de árdua colheita e sabor adocicado, continuam
enfeitiçando amantes do vinho.
Uma locação excelente, solos ricos em minerais e um micro-clima moderado fazem da região um lugar perfeito para a arte da produção
do vinho. Fazer um tour pelos vinhedos de carro é a melhor maneira de conhecer a região. Há duas principais áreas, no oeste de St
Catharines e ao norte de Queen Elizabeth Way.

Niagara Falls
Há dezenas de cataratas mais altas no mundo, mas em termos de volume absoluto estas quedas
são imbatíveis: mais de um milhão de banheiras de água caem a cada segundo. Mesmo no
inverno, quando o fluxo está parcialmente oculto e as margens estão sólidas, a extravagância de
água não diminui.

Pillitterl Estates Winery, Niagara-on-the-Lake, Ontario

Niagara Falls tem sido um destino muito procurado para lua-de-mel desde que o irmão de
Napoleão levou sua recém-esposa para lá. Não há nenhum lugar no mundo como Niagara Falls.
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Montréal, Québec

Jantar, Québec

Explore
 Montréal – Explore os incríveis hotéis-boutique e
os restaurantes nota dez desta cidade dinâmica e
agitada.
 Québec City – Saboreie a história, cultura e charme
inigualáveis da cidade cercada por muralhas

Rooftops, Québec

Montréal e Québec City são metrópoles agitadas, com um mix perfeito de
sofisticação e jovialidade, além de quarteirões preservados recheados de
história. Das rústicas Eastern Townships para a produção do Charlevoix e a
estações de esqui dos Laurantians – Québec é de tirar o fôlego.

Restaurante francês, Québec

Québec não tem apenas a pureza dos verdes pastos e das florestas, pulverizada
com o bronze das torres das igrejas e dos muitos cafés espalhados pela calçada,
a cidade é também uma província francesa chique, liberal, recheada com
culinária deliciosa e pessoas bonitas. Os cidadãos de Québec, ou Québecols,
são tão vibrantes e receptivos como as fachadas vitorianas coloridas,
exuberantes cadeias de monhanhas e os bistrôs românticos da província.

Rue St-Paul, Montreal, Québec

Québec
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Tradicional placa de rua

A Assemblée Nationale (National Assembly/ Assembleia Nacional)

Iles de-la-Madeleine, Gulf of St Lawrence

Vista elevada de Old Québec do castelo Chateau Frontenac

Vieux-Québec, Québec City

Artistas de rua

Québec City

Explore
 Fortificações de Québec – A antiga muralha amplamente restaurada é um patrimônio
nacional histórico; você pode caminhar o circuito de 4,6km pelo alto na Old Upper
Town.
 La Citadelle – O maior forte da América do Norte serviu como parte de um sistema
de defesa contra os americanos que nunca apareceram.

 Le Château Frontenac – Dizem ser o hotel mais fotografado do mundo.
 Église Notre-Dame-des-Victoires – A mais antiga igreja de pedra da América do
Norte, construída em 1688.

Music and Comedy Festival

The Casino de Montréal in Parc Jean-Drapeau

Québec é a única cidade norte-americana cercada por muros ao norte
da Cidade do México. Por séculos as vielas e praças da Old Town têm
observado a primeira paróquia do continente, o primeiro museu, a primeira
escola para mulheres, o primeiro distrito comercial, a primeira universidade
de língua francesa, o primeiro jornal e o primeiro hospital. A UNESCO
proclamou a Old Town por completo como um Patrimônio da Humanidade,
e a cidade celebrou seu 400º aniversário em 2008. Esta capital tem tanta
atmosfera, romance, melancolia, excentricidade e mistério quanto qualquer
cidade europeia.

Ciclista em Old Québec

Old Québec

 Latin Quarter – Esta área é a clássica Québec City.
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Montréal
Montréal de dia

Com um cenário rico em vida noturna, influências europeias e uma
agenda lotada de festivais de verão, Montréal atingiu novos recordes
de popularidade. A irresistível sedução desta grande cidade, é em parte
devido à sua população. Pegue a maior cidade de língua francesa, fora
Paris, acrescente uma pitada da ambição norte-americana e misture com
uma população considerável de imigrantes de origens distantes, como
Brasil, Haiti e Líbano. Adicione à mistura uma grande presença judia, e
encontre um dos lugares do mundo com maior diversidade.

Montréal é um paraíso para os compradores. O
comprador dedicado irá inevitavelmente conferir
a Rue Ste-Catherine Ouest, que é recheada
de lojas de departamentos, redes de lojas e
estabelecimentos únicos, que vão além de
shopping centers, como o Centre Eaton, que
têm vários andares. Para compras em um ritmo
mais sossegado, vá para o Plateau, famoso por
suas boutiques diferenciadas.

Comida e Bebida

Hora da feira

Vida noturna de Montréal

Os melhores chefs da cidade têm um pé nas
tradições no Velho Mundo e outro na inovadora
cultura gastronômica norte-americana. Graças à
concorrência e ao aumento das opções – mais
de 6000 restaurantes – as refeições ficaram
financeiramente mais atrativas. Dowtown é
um nirvana para os amantes da boa comida,
variando de animadas lojas de sopa em
Chinatown para o empório Schwartz’s de carne
defumada, até os lançadores de moda do
Plateau.

Explore
 Old Montréal – A mais antiga área da cidade é formada por vielas tortas de
pedra ao lado de casas de pedra nos estilos colonial e neo-clássico, repletas
de restaurantes discretos, galerias e boutiques.
 Basilique Notre Dame – A basílica tem lindos trabalhos de madeira entalhada,
pinturas, esculturas e janelas de vidros coloridos.
 Old Port – Locais e visitantes chegam ao parque localizado ao longo do rio
St Lawrence River para passear e pedalar. Os barcos de cruzeiro, balsas e
barcos a motor saem daqui para tours.
 Musée des beaux-arts – Muitos milênios de pinturas, escultura, artes
decorativas, mobília, gravuras, desenhos e fotos neste museu.
 Quartier Latin e The Village – Muita agitação, especialmente durante os
festivais de verão, quando o quarteirão borbulha o dia todo com seus bares,
restaurantes, danceterias e lojas de discos.

Pães frescos

Compras e Lojas
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Quase todos os caminhos na costa leste do Canadá têm praias
magníficas, vales estreitos, parques e baías. Visite pequenas
vilas de pescadores ao longo da impressionante rodovia Acadian
Coastal Drive. Descubra uma vigorosa hospitalidade céltica
enquanto estiver participando de um banquete com frutos do mar
frescos ao longo da estrada de 185 milhas Cabot Trail. Siga a
Viking Trail para uma colônia Nórdica de 1000 anos de idade, que
tem dois Patrimônios da Humanidade da UNESCO. Fique parado
em Cape Spear: mapeie o horizonte buscando icebergs, baleias e
os destroços de navios fantasmas perdidos no mar.

Leste do Canadá

Você irá encontrar algumas das pessoas mais acolhedoras do país
no Canadá do Atlântico. Pare para conversar com um local de
Cape Breton Island – você terá um amigo para a vida toda. Juntese aos locais em um alegre Tintamarre. Festeje em um piquenique
na praia, aprenda a cozinhar a lagosta, compre nos mercados dos
fazendeiros, onde encontram-se iguarias marinhas como língua de
bacalhau, colcannon e torta de coelho cozido. Descubra por que
o salmão do Atlântico, as ostras de Malpeque, os mexilhões da
Prince Edward Island e os escalopes Digby da Nova Scotia figuram
nos menus dos melhores restaurantes do país.

The Arches Park, Port au Choix, Newfoundland and Labrador

Newfoundland

A costa leste do Canadá tem mais do que uma boa quantidade de
maravilhas. Cem bilhões de toneladas de água do mar correm para
dentro e para fora da Bay of Fundy em um ciclo diário de maré.
A Prince Edward Island oferece praias de areias coloridas raras:
vermelhas, rosadas, champagne e cantantes. A mais antiga colônia
europeia na América do Norte está localizada em Newfoundland’s
L’Anse aux Meadows National Historic Site. Em Labrador, no
Torngat Mountains National Park Reserve, ursos negros e polares
dividem seu território com o povo Inuit e os mais de 700.000 fortes
alces selvagens do George River. Bem-vindo à Costa Leste.
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Burnt Cape, Newfoundland e Labrador

Explore
 Newfoundland e Labrador – Especialistas em viagens
recentemente escolheram Newfoundland como um
destino de viagem muito interessante; experimente a
região cheia de personalidade.

Caranguejos locais, St. John’s

 Prince Edward Island – Conforme você viaja pelas
estradas campestres, encontra, a cada curva, uma
nova paisagem - relaxante e bucólica, de baías, rios e
campos à beira da água.

Tors Cove, Newfoundland e Labrador

 New Brunswick – Saia da rodovia e explore as
pequenas cidades e vilarejos e os impressionantes rios
de vale, parques preservados e ilhas costeiras.

Gros Morne National Park, Newfoundland e Labrador

 Nova Scotia – Explore a belíssima Cape Breton Island
e delicie-se em um jantar de alto-padrão em Halifax.
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Nova Scotia

 Halifax – um belo cenário de história, lanchonetes
cosmopolitas, lojas de arte, jardins coloridos e vida
noturna agitada.
 South Shore – O litoral mais visitado da Nova Scotia
onde você irá encontrar todos aqueles faróis, angras com
florestas protegidas com praias brancas e muitos vilarejos
de pescadores e pequenas cidades.

Na época de verão, o melhor local para ficar é ao ar livre. Casas com biscoitos
de gengibre, faróis que lembram gravuras de livros e águas agitadas nas
praias de areia vão deixar você sem palavras. Além disso, tem a Cape Breton
Island, que conta com inúmeras trilhas de tirar o fôlego, as quais estimulam
caminhadas por seu parque. A cosmopolita Halifax tem culinária de alto-padrão
e uma cena de música rock.

 Annapolis Valley and South Shore – Admire as elaboradas
Igrejas Católicas, pare em uma lanchonete na estrada
para experimentar a torta rappie Acadian (parte francesa)
e faça uma caminhada pela praia de areias finas.
 Central Nova Scotia – Caminhada, rafting e coleta de
rochas são as atividades desta área mais tranquila.
 Sunrise Trail – Dizem que o estreito Northumberland
Straight entre a costa norte da Nova Scotia’s e a Prince
Edward Island tem a temperatura mais quente ao norte
dos estados americanos das Carolinas – é um local
excelente para pular de praia em praia, pedalar e explorar
amigáveis cidades do interior.

Lunenburg, Nova Scotia

Peggy’s Cove, Nova Scotia

Cape Breton Island, Nova Scotia

 Eastern Shore – se você quer escapar para ficar longe
das multidões dos turistas de verão este é o lugar – a
praia oriental (Eastern shore) não tem grandes cidades e a
principal estrada é rústica como seu litoral.

Peggy’s Cove, Nova Scotia

 Cape Breton Island – Cape Breton é um paraíso
arborizado, reino das águias de cabeça branca, baleias
migrantes, histórias reais e excelente batida musical.
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New Brunswick

 Fredericton – Esta bela cidade às margens do
St. John River está localizada em bancos de
capim com frentes de tijolo vermelho.

Hopewell Rocks, Bay of Fundy, New Brunswick

 Upper St John River Valley – este amplo rio é
a principal atração da província e sua maior
passagem – sua paisagem do vale, leve e que
agrada aos olhos transforma a viagem de carro
em um agradável tour.
 Western Fundy Shore – A cidade turística de St
Andrews, as serenas ilhas Fundy Isles, lindas
paisagens litorâneas e uma rica história, fazem
do lugar um dos mais atrativos da região.
 Fundy Isles – As poucos povoadas e intactas
Fundy Isles, são ideais para uma escapada
tranquila junto à natureza.

Fazenda, Sussex, New Brunswick

 Saint John – Localizada ao lado de um círculo
de penhascos rochosos espetaculares, angras
e penínsulas ao redor de um abrigo natural com
arquitetura do século XIX ricamente preservada,
incluindo tijolos vermelhos e arenito, visões do
mar e vielas.
 Easten Fundy Shore – Boa parte do primitivo
Eastern Fundy Shore se mantém essencialmente
intocado– caminhantes, ciclistas, praticantes
de caiaque e amantes da natureza ficarão
encantados por este litoral maravilhoso, cercado
de penhascos e marés.
 South-eastern New Brunswick – O canto
sudeste da província é uma planície dividida por
rios de maré e pântanos de sal – a cidade de
Moncton é o maior cruzamento.
 North-eastern New Brunswick – A costa norte
(North Shore) é conhecida como o coração da
cultura Acadian, estabelecida há 250 anos por
fazendeiros franceses e pescadores.

New Brunswick oferece oportunidades fantásticas para passeios ao ar livre – a observação de baleias em Passamaquoddy Bay e Grand
Manan é tão boa que vem com garantia de uma excelente visão dos mamíferos. Os lagos e os rios têm ótimas opções de canoagem
com acampamento (canoe tripping), e o lado norte da cordilheira Appalachian no Mount Carleton Provincial Park é o local perfeito para
caminhadas.
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Povo Acadian em seu farol no Grand Anse

Fundy Trail, Bay of Fundy, New Brunswick

Fredericton, New Brunswick

As pequenas cidades e vilarejos têm muitas oportunidades para os que buscam antiguidades e fina cerâmica pelas galerias de arte e
estúdios de artesanato. Percorrer os mercados de fazendeiros durante os finais de semana, e aproveitar um pouco de música ao vivo em
um dos festivais de verão ou nos pubs, estão entre os programas locais.
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 St John’s – Acampado nas escarpas de um porto,
com casas de terraços coloridos em cores suaves
surgindo de forma surpreendente através das ruas
montanhosas, a vibração de cidade pequena se
mantém fresca.
 Avalon Peninsula – A paisagem ao longo das
estradas cheias de curvas da costa é do vilarejo
de Newfoundland, esta região tem a metade da
população de Newfoundland e quatro das seis
reservas ecológicas para observação de pássaros
marinhos.

Newfoundland e Labrador

 St Pierre and Miquelon – As ilhas saindo da Burin
Peninsula não são apenas de aparência francesa
com suas boinas, baguettes e Bordeaux, elas são a
França – governadas e financiadas pelo país.

As rochas podem ser legais, principalmente se são antigas e escaláveis, como as do
parque Gros Morne National Park. Acrescente atividades sazonais – esqui na Marble
Mountain no inverno, sem filas, e caiaque com baleias na baía Witless Bay no verão -, e
você verá o motivo pelo qual esta região é um destino quente.

Labrador – é chamada de Big Land (Terra Grande) – espaços ondulados e rochosos
formam o cenário esparso e primitivo. Se você sempre quis saber como o mundo era
antes dos humanos, este é o lugar certo. Acrescentando o efeito do Great Northern,
quatro grandes rebanhos de alces selvagens migram pelas terras de Labrador todos os
anos. A costa norte da província se mantém igual; este é um excelente local para explorar
os vilarejos influenciados pelos aborígenes. Não há estradas, então para chegar você terá
de pegar uma balsa, além de planejar a viagem com certa antecedência.

Spillars Cove, Newfoundland and Labrador

O que realmente destaca Newfoundland é sua personalidade. A região é tão fora do
convencional que tem até seu próprio fuso horário (meia hora à frente do Maritimes).
Língua de bacalhau, hamburguers de alce e tortas de partridgeberry (lingonberry) são
algumas das especialidades que marcam os pratos dos locais. E o sotaque? È importante
dizer que Newfoundland tem seu próprio dicionário para todas suas palavras e pronúncias
estranhas.

Kimberley Row, St. John’s, Newfoundland e Labrador

Armazém de peixes - Raleigh, Newfoundland e Labrador

Newfoundland
and Labrador

 Northern Peninsula – Esta área poderia ser coroada
a estrela de Newfoundland – dois Patrimônios
da Humanidade estão na província: Gros Morne
National Park, com seus lagos com fiordes e suas
estranhas formações geológicas, e a sublime colônia
de Vikings de 1000 anos, L’Anse aux Meadows.
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Prince Edward Island

Lucy Maud Montgomery Heritage Museum

Cousin’s Shore , Cavendish , Prince Edward Island

A Prince Edward Island (PEI) é o jardim mais bem cuidado e convidativo do Canadá. Ela é cercada por
quilômetros de vívidos penhascos vermelhos, dunas de areia e praias fabulosas. Central PEI é onde a
Confederation Bridge chega à terra firme, como uma ligação à ilha. Esta é a parte mais visitada da província,
onde fica a capital, Charlottetown e as principais atrações turísticas ao longo da costa e ao redor do parque
Prince Edward Island National Park. O leste da PEI ostenta praias reclusas e vilarejos de pescadores,
enquanto o norte da ilha oferece a oportunidade de explorar a história dos French Acadians e do povo
aborígene Mi’kmaq.
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Cape Tryon , Park Corner , Prince Edward Island

Salutation Cove , Prince Edward Island

Explore
 Charlottetown – A capital tem todos os benefícios da vida urbana – uma variedade de estabelecimentos estilosos para se comer
e um cenário cultural agitado – junto com o apelo de cidade pequena, com ruas tranquilas para passear, muito verde e um
centro histórico bem preservado.
 Eastern PEI – Em uma província que é universalmente pitoresca esta região é de tirar o fôlego – composta de portos de pesca,
vilas fronte ao mar e maravilhosas praias.
 Central PEI – Campos verdejantes, curiosos vilarejos e belas florestas ao norte, além das praias surpreendentes do PEI National
Park – Cavendish, que é o lar de Anne of Green Gables.
 Western PEI – as baías de Malpeque e Bedeque Bays convergem de forma a quase separarem o lado ocidental de PEI – a
região combina a cena pastoral esparsa do interior de Kings County’s com um pouco da beleza rústica de Queens County’s.
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Dicas aos viajantes

Viajando no Canadá

Quando visitar

Duty free

Festivais e eventos

VIA rail

Não há baixa estação no Canadá; você
terá uma experiência maravilhosa em
qualquer época do ano que decidir visitar
o país. Há quatro estações definidas aqui:
a primavera, de março a maio; o verão,
de junho a agosto; o outuno, de setembro
a novembro, e o inverno, de dezembro
a fevereiro. Lembre-se que elas são o
oposto das estações do hemisfério sul.

Este é o atual limite alfandegário, por
adulto, para não-residentes que entram no
Canadá:

Música, dança, comédia e teatro, esportes
e comida. O Canadá é repleto de festivais
e eventos por todo o ano. Garanta
que você irá ver o máximo que puder,
incluindo o website Festival Seeker em
seu plano de viagem -

Reservando sua viagem

O fornecimento de eletricidade no Canadá
é por corrente alternada de 110 volts.
Aparelhos bi-volt precisarão de um
adaptador de tomada que irá converter
seu plugue em um de duas pontas retas
e paralelas.

VIA Rail é a ferrovia nacional do Canadá
que opera uma extensa rede de serviços
ferroviários de passageiros por todo o
país. A opção mais flexível é comprar
um Canrail Pass que permite viajar nos
serviços da VIA Rail por todo o sistema,
ou optar por um Corridor Pass para
viajar em Ontario e Québec. Para mais
informações, horários, tarifas e reservas
ligue do Brasil para o Toll Free 1300 300
713.

Há muito para ver e fazer por aqui, então
o melhor é pedir ajuda a um especialista
para tirar o máximo proveito de sua
viagem. Nós certamente temos Agentes
de Viagem especializados em Canadá
no Brasil, aguardando suas perguntas e
prontos para auxiliá-lo com sua reserva.
Use este website para encontrar seu
especialista local:
www.canada.travel

Transfers dos aeroportos
Todos os nossos principais aeroportos
oferecem transfers por ônibus, taxi
ou limousines. Os serviços para os
centros das cidades (e seus preços,
que são baseados nas distâncias) estão
claramente anunciados nos terminais.
Você irá encontrar as principais locadoras
de automóveis nos maiores aeroportos
também.

Feriados nacionais
canadenses
O mais longo período de férias escolares
no Canadá ocorre durante o verão,
começando em meados de junho até
a primeira segunda-feira de setembro.
Você poderá encontrar informações mais
detalhadas sobre os feriados nacionais
canadenses neste website:
www.pch.gc.ca/progs/cpsc-ccsp/jfaha/index_e.cfm
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  1.140 ml de bebidas alcoólicas
  200 cigarros
  50 charutos

Aparelhos elétricos

Requisitos para entrada
Como cidadão brasileiro tenha certeza
de que seu passaporte está dentro
do prazo de validade, pois esta é uma
evidência de que você retornará a seu
país, e de que tem dinheiro suficiente
para suas despesas durante o período
em que estiver fora. “Turistas” não podem
solicitar para permanecer no Canadá
permanentemente ou mudar o status de
seu visto para Estudante ou Trabalhador
Temporário.
Outras nacionalidades também podem
precisar obter um visto de entrada
no Canadá. Por favor verifique com o
Consulado Geral do Canadá em São
Paulo:

www.festivalseeker.com

Dinheiro, bancos e cartões
de crédito/ débito
O sistema monetário do Canadá é
baseado no sistema decimal com 100
centavos de dólar. O dinheiro em papel
vem em notas de $5, $10, $20 e maiores.
Para moedas há o penny (1¢), o nickel
(5¢), o dime (10¢), o quarter (25¢), o dollar
(loonie) e two dollars (toonie). O horário
bancário normal é das 10h às 15h, de
segunda a sexta-feira.
Traveller cheques em dólar canadense
são facilmente encontrados no Brasil,
e podem ser trocados em locais como
lojas, restaurantes, hotéis e terminais de
ônibus e trem no Canadá. Os principais
cartões de crédito como MasterCard,

Há dois tipos de
Greyhound Canada Pass:
Canada coach pass
Inclui viagens ilimitadas nos ônibus
Greyhound e de algumas outras linhas da
costa oeste até Montréal.
As opções disponíveis são:
7 dias (dentro de um período de 10 dias)

As rotas incluem:
  Port Hardy – Prince Rupert
(Inside Passage)
  Mainland – Vancouver Island

30 dias (dentro de 40 dias)

  Vancouver – Victoria
(Tsawwassen – Swartz Bay)

Você pode também visitar o website da
VIA rail: www.viarail.ca

60 dias (dentro de 80 dias)
www.greyhound.ca

Rocky Mountaineer
Vacations

  Vancouver – Nanaimo
(Tsawwassen – Nanaimo)

Canada coach pass plus

  Vancouver – Nanaimo
(Horseshoe Bay – Nanaimo)

O tour da Rocky Mountaineer é o que se
deve fazer se não quiser perder nenhuma
paisagem espetacular do Canadá. Os
tours ferroviários acontecem sempre
durante o dia com trens viajando entre
Vancouver e Banff ou Calgary, e entre
Vancouver e Jasper.
O serviço funciona de meados de
abril a meados de outubro em ambas
direções, com saídas especiais durante
o período de Natal. Saiba mais em www.
rockymountaineer.com

Inclui viagens ilimitadas nos ônibus
Greyhound além de linhas de ônibus da
costa oeste até Nova Scotia.
As opções disponíveis são:
15 dias
30 dias
60 dias
Incluindo conexões por balsa.

Telefone: (250) 386 3431
Fax:
(250) 381 5452
Website: www.bcferries.com

Victoria Clipper
Victoria – Seattle
www.clippervacations.com

Alaska Marine Highway
Prince Rupert – Skagway
www.dot.state.ak.us/amhs

Marine Atlantic

são amplamente aceitos no Canadá. E a
com senha irão funcionar nos caixas

BC Ferries opera a maior frota de balsas
da costa norte-americana do Pacífico,
com 40 embarcações, 42 portos e 24
rotas diferentes nas águas protegidas da
costa de British Columbia.

15 dias (dentro de 20 dias)

Visa, American Express e Diners Club
maioria dos cartões de débito e crédito

BC Ferries

Viagem rodoviária: é realmente fácil

Nova Scotia – Newfoundland
Newfoundland – Labrador
www.marine-atlantic.ca

eletrônicos.

Northumberland Ferries

Av. das Nações Unidas, 12901 - 16º
andar,

  St. John, New Brunswick –
Digby, Nova Scotia

04578-000 - São Paulo, SP - Brasil

  Yarmouth, Nova Scotia –
Bar Harbour, Maine

http://www.canadainternational.gc.ca/
brazil-bresil
Telefone: (55 11) 5509-4343
Fax: (55 11) 5509-4262

  Wood Islands, Prince Edward Island
– Caribou, Nova Scotia
www.nfl-bay.com

E-mail: spalo-immigration@international.
gc.ca
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3,087/1,918

4,215/2,619

3,904/2,426

837/520

377/234

884/549

789/490
710/441
604/375

Québec City 5,501/3,418
4,938/3,068 2,838/1,763
2,274/1,413
1,621/1007
1,161/721697/433 642/399
Fredericton
2,185/1,358
1,725/1,072
1,026/638 842/523
Fredericton
5,501/3,418
2,838/1,763
2,185/1,358
1,725/1,072
697/433
Charlottetown 5,828/3,621
3,164/1,966
2,511/1,560
2,051/1,274
1,023/636
1,352/840 1,026/638
Halifax
5,929/3,684
3,266/2,029
2,612/1,623
2,152/1,337
1,124/698
1,453/903 1,352/840
Charlottetown 5,828/3,621
3,164/1,966
2,511/1,560
2,051/1,274
1,023/636
Halifax
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1,500

Quilômetros

Milhas

Whistler Blackcomb
Whistler Blackcomb
Resort Resort
Ski Resort
Big WhiteBig
SkiWhite
Resort
Silver
Star Mountain
Silver Star
Mountain
Resort Resort
SunResort
Peaks Resort
Sun Peaks
Kicking Horse Mountain Resort
Kicking Horse Mountain Resort
Revelstoke Mountain Resort
Revelstoke Mountain Resort
Fernie Alpine Resort
Fernie Alpine
Resort
Ski Marmot Basin
Ski Marmot
LakeBasin
Louise Mountain Resort
Lake Louise
Mountain
Resort
Sunshine
Village
SunshineMt.
Village
Norquay
Mt. Norquay
Loch Lomond Ski Area
Loch Lomond Ski Area

1,000

5,929/3,684

3,266/2,029

2,612/1,623

2,152/1,337

1,124/698

1,453/903
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PArA quAlquEr lugAr
do mundo nA mElhor
ComPAnhiA.
A Air Canada é a única que oferece voos diários sem escalas para Toronto, com
rápidas conexões para todo Canadá e diversos outros destinos do mundo.
Aproveite nossas excepcionais tarifas, o sistema de entretenimento individual,
as confortáveis poltronas-cama nas Suítes Executive First®* e, é claro, a
tradicional hospitalidade canadense.
Consulte seu agente de viagem ou ligue (11) 3254 6630.

* TVs Touch-screen em todos os assentos e poltronas-cama nas Suítes Executive First estão disponíveis em todas as aeronaves da Air Canada, com exceção de alguns Boeing 767. ®Executive First é uma marca registrada da Air Canada.

