Canadá

guia de compras
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Descubra o roteiro de compras
no Canadá
Pouca gente sabe, mas além de moderno e rico em belezas
naturais o Canadá é o paraíso das compras. Os que gostam
de incluir um roteiro de compras em suas viagens vão se
surpreender com as excelentes opções disponíveis no país.
Por lá você encontra grifes conhecidas pelo mundo todo,
instaladas não só em lojas super charmosas, como em
shoppings de descontos, os famosos outlets, que tiram
qualquer um do sério. Há também os estilistas locais, as lojas
de produtos para casa, de lembranças, de eletrônicos ... E os
preços? Fique tranquilo, que estes com certeza vão agradar, e
muito, os brasileiros.
E foi para apresentar o roteiro de compras no Canadá que
preparamos este guia, criado especialmente para o mercado
do Brasil, com informações dos melhores shoppings e lojas
das principais e mais visitadas cidades canadenses.
Aproveite as dicas, e boas compras!

Comissão Canadense de Turismo
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Capital: Ottawa, que fica na província de Ontario
Extensão: 9.907.610 km
Províncias e suas capitais:
British Columbia – Victoria
Alberta – Edmonton
Saskatchewan – Regina
Prince Edward Island – Charlottetown
Manitoba – Winnipeg
New Brunswick – Fredericton
Nova Scotia – Halifax; Ontario – Toronto
Québec – Québec City
Newfoundland/Labrador – St. Johns’s.
Territórios e suas capitais:
Northwest Territories – Yellowknife
Yukon – Whitehorse
Nunavut – Iqaluit.
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Símbolo do país:
A folha do plátano (maple leaf), que aparece na bandeira é um dos
símbolos mais conhecidos do país. A Polícia Montada também é uma
referência muito importante.

Introdução

Introdução

Saiba mais sobre o Canadá

Visto:
Brasileiros precisam de visto para entrar no Canadá, por esta razão é
importante consultar o site do Consulado Geral do Canadá em São
Paulo para saber sobre as exigências, taxas e documentação www.canada.org.br
Mais informações sobre o país:
Para saber mais sobre o Canadá consulte o website da Comissão
Canadense de Turismo – www.canada.travel, que já está disponível
em português.

Antes das compras, anote
Liquidação de verão:
Meados de junho e meados de julho.

População:
Pouco mais de 30 milhões de habitantes

Liquidação de Natal:
Meados de dezembro e meados de janeiro.

Idiomas:
O inglês e o francês são as línguas... mesmo o francês sendo o idioma
oficial da província de Québec.

Boxing Day:
Acontece no dia 26 de dezembro e é a maior venda do ano. Todas as
lojas oferecem descontos que chegam a 50%.

Moeda:
Dólar Canadense – CAD$ 1 = entre R$ 1, 68 e R$ 1,74 (o câmbio varia
muito, portanto é sempre bom checar antes da viagem)

Datas especiais:
Geralmente as lojas fecham no Natal, 25 de dezembro, e no Ano
Novo, 1º de janeiro.
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entre 5% e 10%. Como as taxas são cobradas apenas na hora do
pagamento da compra, é importante estar atento ao valor final do
produto, que dependendo da província pode custar cerca de 14%
mais caro que o preço da etiqueta.
Entenda o dinheiro canadense:
Atualmente um dólar canadense (CAD$1 ) vale cerca de 1,74 reais
(R$1,74). O dólar americano, moeda muito usada pelos brasileiros em
viagens, não é aceito em todas as lojas, portanto quem viajar com
dinheiro americano deve trocar pelo canadense antes de fazer as
compras. Todos os cartões de crédito internacionais são facilmente
aceitos, e podem ser utilizados na maioria das transações comerciais,
até nas de baixo valor. No Canadá as moedas são muito utilizadas, e
têm os seguintes valores e nomes: CAD$2 (Toonie), CAD$1 (Loonie).
CAD$0,25 (Quarter), CAD$0,10 (Dime), CAD$0,05 (Nickel) e CAD$0,01
(Penny).
Dicas:
O Canadá tem vários produtos típicos, conhecidos internacionalmente,
que são excelentes opções de presente. O país tem algumas lojas de
departamento, que são famosas e costumam atender os que querem
agilizar as compras. Além disso, essas lojas têm produtos exclusivos
e, em algumas delas, preços super especiais.
O que muita gente não sabe, é que o Canadá é um ótimo lugar para
se comprar produtos eletrônicos. Os preços são super competitivos,
e as marcas encontradas são famosas no mundo todo. Durante as
compras é fundamental uma parada para o café. No Canadá todo
mundo adora o programa, e a melhor pedida para repor as energias é
saborear um capuccino, um expresso ou mesmo um chá.
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Veja abaixo algumas dicas
interessantes para lembrar durante o
seu tour de compras

Introdução

Introdução

Taxas:
O país tem dois tipos de taxas: o GST, que acrescenta um percentual
de 5% ao valor das compras e é usado em todo o Canadá, e o PST
ou HST, que é controlado por cada província e cujo percentual varia

Vinhos:
São produzidos em Ontario e em British Columbia. As vinícolas são
tradicionais nas duas regiões, as quais vale a pena visitar. A qualidade
do vinho é excelente, e foi aprovada por exigentes apreciadores da
bebida.
Icewine:
Os Icewines canadenses são feitos a partir de uvas congeladas
colhidas a mão. Por estarem congeladas, quando as uvas são
prensadas a porção de água permanece, enquanto o suco é extraído.
Icewines são preciosos porque, em comparação com vinhos regulares,
apenas 1 / 5 da quantidade do suco concentrado é recolhida. A
bebida é muito apreciada e valorizada no Canadá.
Maple Syrup:
O Maple Syrup é um xarope extraído da árvore de Plátano (maple),
cuja folha é um dos símbolos do Canadá. O xarope é muito usado na
culinária local, e também uma ótima lembrança.
Salmão:
O salmão é um dos peixes mais consumidos no Canadá. A pesca
e o uso na culinária são tradicionais no país. Há várias espécies de
salmão, que pode ser encontrado por todo o Canadá.
Produtos eletrônicos:
Com excelentes preços, que nada deixam a desejar a outros destinos,
o Canadá é um ótimo lugar para comprar produtos eletrônicos de
última geração. Lojas como a Best Buy e Future Shop fazem a alegria
daqueles que aproveitam as viagens para se atualizar.
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Introdução

Introdução

Lojas de departamento:
The Bay, é a loja mais antiga do Canadá e tem produtos excelentes.
Na loja você também encontra bolsas, perfumes, sapatos, maquiagem,
relógios, óculos etc, de marcas famosas, entre as quais estão Mac,
Lancôme, Nine West, Clinique e Calvin Klein.
Lá você encontra desde sapatos e jeans, até roupas esportivas e objetos
de casa. Na etiqueta dos produtos a loja expõe o preço vendido pela
marca e o preço aplicado lá – que é sempre muito mais barato.
A Sears tem o mesmo estilo da The Bay, com produtos diferenciados e
de ótima qualidade. Tem também a Holt Renfrew, cujo como diferencial é
a venda de grifes de luxo como Channel, Carlos Miele, Chloé, Dolce and
Gabbana, Max Mara, Fendi, Versace, Velentino etc.
Cafés:
Tem muitas opções de cafés pelas cidades, mas entre os mais populares
estão o canadense Tim Horton’s e o americano Starbucks. Ambos são
encontrados a cada esquina, e estão sempre cheios de fãs dos produtos,
que além dos cafés incluem bolos, cookies, muffins, tortas, sanduíches,
salgados, etc.
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Toronto
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Vibrante e moderna, Toronto conquista
seus visitantes
Toronto é a maior cidade do Canadá, e o centro financeiro do
país. Agitada, tem muitas atrações para os visitantes, que ficam
impressionados com a moderna arquitetura, o alto astral e a extensa
lista de programas culturais. A cada estação a cidade muda: no verão,
por exemplo, suas ruas se enchem de gente atrás de atividades ao
ar livre, que ganham destaque no Harbourfront (onde acontecem
muitos eventos), nos parques, nas ilhas (Toronto Islands) e nos bares
instalados em agradáveis pátios. Já no inverno, a cidade subterrânea
(rede PATH) é a melhor opção para se locomover pelo centro - com
bares, livrarias, lojas e restaurantes, a área dá um charme a mais à
cidade durante a estação fria.

Costa Leste | Ontario | Toronto

Toronto

Multicultural, Toronto tem mais de 100 idiomas falados em seu
território. Os diferentes grupos étnicos se espalham pela cidade,
a maioria deles por bairros que remetem imediatamente ao país
de onde vieram seus moradores. Tem Chinatown, Little Italy, Little
Portugal, Greektown, Little India, Little Poland, entre outros. Esse
multiculturalismo se reflete no dia a dia da cidade, onde é possível
encontrar restaurantes das mais distintas nacionalidades, com preços
também distintos. Há opções para todos os bolsos e paladares,
além de ambientes diversos, que vão do simples ao sofisticado. No
tour é fundamental incluir a CN Tower, um dos símbolos locais, que
realmente vale a visita. Com 553 metros de altura, a torre conta com
um piso de vidro onde você tem a impressão de que está solto no ar.
Tem ainda a Art Gallery (imperdível), o Royal Ontario Museum, o Bata
Shoe Museum e o Hockey Hall of Fame. Isso sem falar nas opções de
compras...
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Costa Leste | Ontario | Toronto

Compras em Toronto
Toronto é o lugar ideal para quem quer saber das últimas tendências e
conhecer os clássicos da moda, decoração, informática, eletrônicos
etc. Lá há uma incrível variedade de centros comerciais, butiques,
lojas que se espalham pelas ruas subterrâneas (PATH), outlets, lojas
de departamento e grandes mercados. Há opções que vão desde os
outlets (que com suas lojas de marcas conhecidas e preços reduzidos
são irresistíveis) até as lojas de grife da Bloor Yorkville.
Além dos shoppings, como o Eaton Centre, tem as lojinhas da Queen
Street West que são perfeitas para quem procura coisas diferentes,
descoladas e alternativas. Para os que não perdem a oportunidade de
comprar modernos e sofisticados produtos eletrônicos Toronto oferece
excelentes opções com preços também excelentes.
Para informações sobre transporte em Toronto acesse:
www3.ttc.ca

Downtown Yonge and Queen Street West
A Yonge Street, uma das maiores ruas do mundo, está cercada de lojas
com fachadas iluminadas por letreiros que chamam a atenção para as
tendências urbanas, assim como para as ferramentas de computação e
eletrônica. A Queen Street West tem lojas têxteis, antiquários, estúdios de
tatuagem e brechós que vendem o verdadeiro “vintage”.

Shoppings:
Toronto Eaton Centre
Este shopping é um dos pontos turísticos de Toronto, onde moradores
e turistas costumam ir para ver o que está acontecendo no mundo da
moda. O ambiente, com teto de vidro, é super agradável e convidativo.
Localizado no centro da cidade, tem mais de 250 lojas, restaurantes e
serviços.
www.torontoeatoncentre.com

Veja onde comprar
Bloor-Yorkville
Bloor-Yorkville é um lugar super charmoso e, claro, excelente para
compras. Com vários pátios e ruas de calçadas alinhadas com casas
em estilo vitoriano, o bairro é cheio de antiquários, galerias de arte,
joalherias e butiques de designers. A Bloor Street é o lar de lojas de
luxo como Prada, Gucci, Holt Renfrew, Tiffany & Co.
www.bloor-yorkville.com
O que há por lá:
Banana Republic - 416-515-0018. Burberry www.us.burberry.com;
Diesel – 416-968-335, www.diesel.com; Chanel – www.chanel.com;
Louis Vitton - 416-968-3993
Tourism Toronto
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Square One Shopping Centre
Localizado em Mississauga, tem mais de 360 lojas, incluindo BCBG,
Coach, Apple, Hugo Boss, Bench e quatro das maiores lojas de
departamento do Canadá.
www.shopsquareone.com
Obs.:
Para chegar neste shopping são cerca de 30 minutos via carro e 1
hora via transporte público

Vaughan Mills

Cookstown Outlet Mall

Tourism Toronto

Com 250 lojas, todas de desconto, este shopping oferece opções
de moda, restaurantes e entretenimento. Aqui está a maior loja de
outlet do mundo da Tommy Hilfiger. Além dela, tem outras marcas
conhecidas, como Armani Exchange, Oakley, Gap, Lacoste e Guess.
www.vaughanmills.shopping.ca

Aqui você encontra excelentes ofertas de algumas das maiores e
melhores marcas, incluindo a Adidas, Rockport, Reebok e Royal
Doulton.
www.cookstownoutletmall.ca
Obs.:
De carro, o shopping fica a cerca de 1 hora do centro de Toronto.

Dixie Outlet Mall
O shopping tem mais de 135 lojas, com produtos de marca e ofertas
que variam entre 30% e 70% de desconto.
www.dixieoutletmall.shopping.ca
Obs.:
Fica a 1 hora do centro de Toronto, via transporte público.

Tourism Toronto
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A capital do Canadá respira cultura
Tranquila e organizada, a capital do país está muito bem preparada
para receber os inúmeros visitantes que passam por lá anualmente.
Fundada em 1826, mantém diversos prédios históricos, os quais
contrastam com as modernas construções e atraem a atenção dos
turistas. Localizada às margens dos rios Ottawa e Rideau, a cidade
tem uma animada agenda de eventos, que inclui festivais, shows,
atividades ao ar livre, entre outros. O Festival Canadense de Tulipas é
um dos eventos que movimentam o mês de maio, quando o colorido
das flores dá um toque ainda mais especial à região.

Costa Leste | Ontario | Ottawa

Ottawa

O Canal Rideau é um dos lugares preferidos dos moradores e
visitantes. Este foi o primeiro patrimônio histórico da UNESCO na
província de Ontario, e hoje é o ponto de encontro no verão, época em
que suas trilhas são usadas para caminhadas e passeios de bicicleta,
e no inverno, quando congela e se transforma no maior rinque
natural de patinação no gelo do mundo. O Canal se estende por 202
quilômetros a partir de Ottawa e do Rio Ottawa em direção ao sul do
Lago Ontario e do Rio St. Lawrence, em Kingston, conectando belos
lagos e rios por meio de eclusas.
Na capital o roteiro cultural é intenso. Para começar a dica é ir até
o gótico Parliament Hill, a sede do governo federal do Canadá que
promove diversos eventos, e onde a troca de guarda acontece todas
as manhãs de julho e agosto no gramado em frente ao edifício. Uma
visita guiada pelo Parliament deve fazer parte do roteiro, assim como
subir até a torre (Peace Tower) para admirar a bela vista de 360º da
cidade. Imperdível é a National Gallery, que além do acervo, mais
de 20 mil obras de arte, tem uma programação incrível e é um dos
prédios mais interessantes da cidade. A galeria foi criada em 1880 e é
uma das mais antigas instituições culturais do Canadá, mas em 1988
passou para a nova sede, toda em vidro e granito rosa.
Ottawa Tourism
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Na cidade você encontra desde os grandes shoppings até sofisticadas
butiques, com produtos especiais e diferenciados. Lojas de
departamentos e de lembranças também são facilmente encontradas.
www.ottawatourism.ca/en/visitors/shopping
Para informações sobre transporte em Ottawa acesse:
www.octranspo1.com

Veja onde comprar
Westboro Village
Westboro Village é um bairro comercial que ainda mantém o charme
de uma vila. Conhecido como a Meca dos esportes de Ottawa tem
muitas lojas especializadas no tema, além de lojas de roupas para
crianças, cafés e restaurantes.
www.westborovillage.com

Wellington West
Wellington West inclui Hintonburg, Parkdale Market e Wellington
Village. Hintonburg é a área dos edifícios históricos, com diversas
igrejas e prédios clássicos feitos de pedra e datados de 1800. No local
estão cafés, lojas de noivas, spas, restaurantes multiculturais (indianos,
japoneses, africanos e sulamericanos), lojas de móveis, CDs etc.
Ao longo da Wellington Street West, da Holanda para a Parkdale
Avenues, uma área que começou a ser ocupada nas décadas de 60
e 70, tem excelentes restaurantes, butiques femininas e para bebês,
além de joalherias com produtos raros.

The Glebe
The Glebe é uma das comunidades mais antigas de Ottawa, onde
está a área comercial central. Na Bank Street, que é fechada para
pedestres, ficam agradáveis ruas arborizadas. Durante o mês de maio
o bairro sedia o famoso Great Glebe Garage Sale - do evento
participam centenas de famílias, que selecionam produtos pessoais
e promovem a colocam à venda. Na região encontra-se muitas lojas,
restaurantes e cafés.

Preston Street
Também conhecida como Corso Italia, a Preston Street se estende da
Scott Street e a Lebreton Flats - ao norte da Carling Avenue e ao
sul da Dows Lake. Lá você encontrará restaurantes famosos e lojas
especializadas em diversos tipos de produtos. Entre os destaques está
a Galleria Corso Italia, que mostra trabalhos de artistas locais.

Costa Leste | Ontario | Ottawa
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Compras em Ottawa:

Sparks Street Mall
O primeiro shopping de rua no Canadá vai da Elgin Street até Lyon
Street, próximo do edifício do Parlamento. Historicamente esta é uma
área comercial, que mistura empresas locais com uma arquitetura
distinta.
www.sparksstreetmall.com

Na Parkedale Market está um dos dois únicos mercados permanentes
de Ottawa, onde encontra-se produtos frescos durante a primavera, o
verão e o outono.
www.wellingtonwest.ca
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Rideau Centre
O centro de compras de Ottawa está localizado na Rideau Street, na
Sussex Drive, ao leste do Parliament Hill. Lá estão 180 dos maiores
nomes da moda, beleza e entretenimento. Entre os destaques estão:
Coach, Sephora, Lucky Brand Jeans e Lacoste.
www.rideaucentre.net

Bayshore Shopping Centre

St. Laurent Centre
O St. Laurent Centre fica a apenas alguns minutos a leste do centro da
cidade, logo depois da Queensway (Rodovia 417). Lá você vai
encontrar um mix de lojas e serviços. São 195 opções e 4.600 lugares
de estacionamento gratuitos. Entre as atrações estão Aldo, Gap Kids,
Danier, Guess e La Senza.
www.stlaurent-centre.com.

Wellington West BIA

No Bayshore Shopping Centre estão lojas de departamento como
a The Bay e a Winners, além de lojas nacionais e independentes, que
oferecem desde acessórios, moda, cosméticos, calçados e artigos de
decoração até salões de beleza.
www.bayshoreshoppingcentre.com

Ottawa Tourism
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Shoppings
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Ottawa Tourism

Ottawa Tourism

29
28

O toque francês, que diferencia a província de Québec do restante
do país, dá um charme a mais à Montréal, segunda maior cidade de
língua francesa do mundo depois de Paris. Localizada na confluência
do Rio St. Lawrence e Ottawa, Montréal faz parte de um arquipélago
urbano com mais de 400 ilhas. Animada e com uma agenda de
eventos que inclui os conhecidos festivais de jazz e de cinema, tem
uma cidade subterrânea impressionante e uma vida noturna conhecida
como uma das mais movimentadas do Canadá. Pelos bares, bistrôs
e restaurantes, assim como pelos night clubs, a agitação costuma se
estender até o amanhecer.

Costa Leste | Québec | Montréal

Montréal

Descubra a animação e a elegância
de Montréal

Cheia de surpresas, a terra do famoso Cirque du Soleil tem diversas
opções de passeios, que incluem ruas antigas, museus, galerias de
arte e parques. São 47 quilômetros quadrados de áreas verdes, que
cobrem mais de 10% da cidade. Para apreciar uma bela vista vá ao
Mount-Royal, que também abriga um parque, cujo projeto foi feito pelo
paisagista americano Frederico Law Olmsted, o mesmo do Central
Park, de Nova York. Localizado dentro da área do Olympic Park,
construído para os Jogos Olímpicos de 1976 e onde hoje estão alguns
prédios em estilo futurista, está o museu ambiental Biodome, que
reproduz diferentes ecossistemas.
No roteiro cultural deve constar a Basílica de Notre-Dame, considerada
um das igrejas mais bonitas da América do Norte. O Museu de
Arte Contemporânea, com 60% do acervo assinado por artistas de
Québec, e o Cassino de Montréal também são imperdíveis. O cassino,
com mais de três mil máquinas de caça níquel, mesas de jogos,
restaurante e espaço para shows, atrai muitos brasileiros.
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Compras em Montréal
Conhecida como a capital da moda no Canadá, Montréal recebe
muitos eventos ligados ao setor, atraindo gente do mundo todo. Para
facilitar o acesso dos moradores e visitantes às compras, três grandes
centros comerciais - Place Montréal Trust, Eaton Centre e Complexe
Les Ailes - se uniram para oferecer mais de 300 butiques, restaurantes
e serviços. O Shopping oferece aos turistas um cartão de descontos
gratuito, disponível em qualquer um dos balcões de atendimento ao
cliente. Além disso, em qualquer compra de CAD$ 150 ou mais (sem
os impostos, e feita dentro de um período de dois dias consecutivos),
os visitantes recebem gratuitamente uma bolsa de viagem do
Shopping.
www.shopping3.ca
Para informações sobre transporte em Montréal acesse:
www.tourisme-montreal.org/Travel-Information/Transportation/Page2
ou http://www.stm.info/english/a-somm.htm

Veja onde comprar
Place Montréal Trust
Com mais de 320 mil metros quadrados de lojas e serviços, Place
Montréal Trust atrai mais de 15 milhões de visitantes a cada ano. O
local é também a porta de entrada para a cidade subterrânea de
Montréal. Entre as lojas estão Winners, Fossil, La Vien Rose &
Compagnie e Zara.
www.placemontrealtrust.shopping.ca

Caroline West
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O Eaton Centre de Montréal é o maior espaço comercial do centro da
cidade, com mais de 175 lojas e restaurantes, um escritório de câmbio
e um estacionamento interno. Entre as lojas destacam-se Gap, Sony
Style e Benetton.
www.centreeaton.shopping.ca

Complexe Les Ailes
O Complexe Les Ailes tem agora um novo berçário para as mamães e
seus bebês. Localizada no primeiro nível do shopping, a sala permite
que as mães cuidem e amamentem seus filhos (as). Entre as lojas do
local estão La Vie en Rose, Tommy Hilfiger, Guess e Swarovski.
www.complexelesailes.com/

Costa Leste | Québec | Montréal
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Eaton Centre

Mont Tremblant tem lindas e estilosas butiques:
Mont Tremblant, localizada nas Laurentian Mountains, na província de
Québec, conquista os visitantes, que inevitavelmente têm a sensação
de estar dentro do cenário de um filme europeu. Pelo vilarejo os cafés
e as confeitarias dão um toque ainda mais especial às inúmeras casas
coloridas. Pela rua de pedestres o turista encontra muitas opções
de compras, que incluem artesanato, roupas e equipamentos para
esquiar. Pela vila encontra-se lojas como a Boutique du Manitou e a
Boutique Le Passant, para compra de roupas, a Les Cuirs Tour Eiffel
e a Fruits et Passion, para perfumes e acessórios, além de muitas
opções de lojas de esportes. Para completar, há ainda galerias de arte,
cinema e muitos pubs e restaurantes.
www.tremblant.ca.
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A reação dos turistas que visitam Québec City é sempre a mesma:
encanto total! Bela e graciosa, a cidade é a capital da província de
Québec e o coração do Canadá francês. As heranças francesas não
estão apenas no idioma falado por seus habitantes, mas na cultura,
estilo de vida, tradições e costumes locais. A população de Québec
tem muito orgulho de suas origens, as quais fazem questão de
preservar.
Durante os séculos 17 e 18 a cidade foi o centro da Nova França e
de seu território. Sua importância histórica (Québec é a única cidade
murada ao norte do México) e a bela arquitetura garantiram à área
antiga o título de Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1985.
Dividida em Cidade Alta (Haute-Ville), onde estão as fortificações,
e Cidade Baixa (Basse Ville), a parte mais antiga que fica na região
portuária e abriga a famosa Rue Du Petit Champlin, Québec mantém
um ar tipicamente europeu e recebe seus visitantes com muitas
opções de lazer. Caminhadas por seus parques e ruas são programas
imperdíveis, mas na agenda há ainda diversificadas opções de
restaurantes, bares e nightclubs. Québec é conhecida também por
suas festas e festivais, que animam a cidade em todas as épocas do
ano. O destaque é o Carnaval, uma tradição muito antiga que ganhou
o status de maior carnaval de inverno do mundo e o terceiro da lista de
carnavais – fica atrás apenas do Rio de Janeiro e de New Orleans.
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Québec City

Québec City é puro charme

No tour pela cidade não podem faltar a Grande Allée, uma área
que fica além da muralha e abriga o Hôtel Du Parlement, sede do
legislativo da província, e o Terrasse Dufferin, uma passarela com
bancos e quiosques de onde se tem uma vista magnífica do Rio St.
Lawrence. Outro lugar que deve estar no passeio é La Citadelle, a
fortaleza erguida para defender a cidade de um possível ataque norteamericano, que nuca ocorreu. Lá ainda funciona um quartel militar,
onde diariamente acontece a troca da guarda com soldados vestindo
uniformes que seguem o padrão inglês.
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Em Québec City estão desde marcas famosas até estilistas locais,
que fazem a alegria dos visitantes. Na parte antiga há muitas lojas
de souvenirs, que não podem ficar de fora do tour de compras.
As lojinhas com produtos típicos da região oferecem excelentes
oportunidades.
Para informações sobre o transporte na cidade de Québec visite o site
www.telegraphe.com/transports/indexen.html

A Rue du Trésor é uma galeria de arte ao ar livre, situada numa rua
de calçada estreita que conduz ao Château Frontenac. Cerca de 36
artistas mostram e vendem seus trabalhos.
www.ruedutresor.qc.ca
www.portraitcaricaturequebec.com

Les Promenades du Vieux-Québec
Butiques elegantes oferecem desde mercadorias importadas até
criações “québécois” para homens, mulheres e crianças.

Cartier street

Veja onde comprar
Quartier Petit Champlain
Esta é área comercial mais antiga da América do Norte, onde as ruas
de paralelepípedos e as casas históricas vão fazer você viajar pelos
séculos 17 e 18. Com um clima que remete às cidades européias, o
local tem uma grande variedade de butiques dedicadas à moda e à
decoração. Os visitantes vão encontrar souvenirs, jóias, xales de seda,
bolsas de couro, entre outros, feitos por artesãos locais.
www.quartierpetitchamplain.com

Old Québec
Se você estiver procurando por arte, este é o lugar certo. Aqui estão
desde esculturas Inuit até jóias. Pela Old Québec você vai achar muita
coisa, especialmente ao longo de ruas como Saint-Jean, Saint-Louis,
Saint-Pierre e De Buade, que abrigam lojas e butiques que atendem
todos os gostos e orçamentos.
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Ruas Du Trésor e Ste-Anne

É uma área comercial onde também acontece o mercado das pulgas.
Lá estão lojas de roupas e acessórios, restaurantes e bares.
www.espacecartier.com
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Compras em Québec

Rua St-Joseph (Nouvo St-Roch)
É o centro de lazer e cultura, onde acontecem eventos e muitas
atividades. Por lá você também encontra lojas, restaurantes, cafés e
bares.
www.quartiersaintroch.com/fr/

Saint-Roch District
Saint-Roch District passou por uma grande revitalização, se
transformando num dos pontos mais badalados de Québec. Velhas
fábricas e edifícios foram remodelados para dar ainda mais vibração ao
bairro. Entre as lojas da área, estão marcas famosas de roupas, lojas
de brinquedos, bares, cafés etc.
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Shoppings
Os shoppings Laurier Québec, Place Sainte-Foy e Place de La Cité,
estão localizados lado a lado e oferecem shuttle para acesso mais
rápido a partir da área central da cidade.

Laurier Québec
São 350 lojas, onde o visitante poderá encontrar várias opções de
butiques, lojas de roupas esportivas, de roupas extravagantes, de
sapatos etc. Entre as opções estão Zeller, The Bay, La Vie en Rose,
H&M, Future Shop e Sears.
www.laurierquebec.com

Place Sainte-Foy
Reconhecida pela sua variedade de opções, a Place Sainte-Foy é o lar
de grandes lojas norte-americanas e europeias, algumas criadas
exclusivamente para a cidade de Québec. Entre as opções de lojas
estão: Holt Renfrew, Zara, Gap, George Rech, Tommy Hilfiger, Simons,
Zara e Swarovski.
www.placestefoy.com

Place de la Cité
Place de la Cité é o lugar onde fica a maior concentração de butiques
exclusivas. Este multi-complexo de vanguarda arquitetônica é onde
você pode encontrar moda e acessórios originais. Por lá encontra-se,
entre outras lojas: Roots, Sarah G, Urban Planet e Simone Paris.
www.placedelacite.com

Les Galeries de la Capitale
Este shopping tem lojas diversificadas, que atendem aos mais
diferentes interesses. Lojas de roupas, de eletrônicos e livrarias são
encontrados aqui. Entre as lojas estão: Aldo, Reitmans, The Bay e
Sears.
www.galeriesdelacapitale.com
Tourism Québec
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Edmonton é capital da província de Alberta e uma das maiores cidades
do país. Vibrante e com muitas atrações culturais, tem um distrito de
artes que abriga a Orquestra Sinfônica local, o teatro Citadel e a Art
Gallery of Alberta. Museus e galerias fazem parte das atrações, entre
as quais estão também diversas atividades ao ar livre. A cidade tem
um dos maiores shoppings do mundo, o famoso West Edmonton
Mall, que foi construído em 1981 e ocupa 48 quarteirões, tem mais
de 100 restaurantes, um parque aquático com uma piscina de ondas,
um campo de golfe, um lago, dois hotéis, muitas salas cinema, um
cassino, entre outros.
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Edmonton

Com muitas opções culturais,
Edmonton é o paraíso das compras

Um dos principais locais de lazer da capital de Alberta, o West
Edmonton Mall recebe anualmente 28.4 milhões de visitantes e
emprega 23.500 pessoas. Além das lojas, o empreendimento tem o
Galaxyland Amusement Park (o maior parque do mundo de diversões
indoor), World Waterpark (um parque aquático indoor), o Sea Lions
Rock (uma casa aquática para três leões marinhos da Califórnia), o Sea
Life Caverns (um zoológico aquático subterrâneo) e o Ice Palace (uma
pista de gelo de grande porte). Além do shopping, Edmonton tem
muitas áreas verdes, que somam um total de aproximadamente 3,8 mil
hectares. São muitos parques espalhados por esta região, e entre os
principais destaca-se o Vale do Rio Saskatchewan, um lugar protegido
que se estende por mais de 100 quilômetros. Lá estão campos de
golfe, pistas de esqui, que são usadas no inverno, e o zoológico Valley
Zoo.

Edmonton Tourism
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Veja onde comprar

Edmonton oferece uma incrível seleção de produtos e serviços, que
incluem roupas de marcas famosas e de marcas populares. Entre
os melhores lugares para comprar, está o West Edmonton Mall, o
maior centro comercial e de entretenimento da América do Norte. O
shopping tem mais de 800 lojas e muitas atividades de lazer.
www.edmonton.ca/transportation.aspx

Old Strathcona

Saiba mais sobre o West Edmonton Mall:
Telefone do Parque Aquático e Atrações: 780-444-5300. World Water
Park - Segunda a quinta: 12 às 19h, Sexta: 10 h às 19h, Sábado:
10h às 19h e Domingo: 11 às 18h; Galaxyland - Segunda a quinta:
12 às 19h, Sexta e sábado: 10 às 21h e Domingo: 11 às 18h; Sea
Life Caverns - Segunda a quinta: 11h às 18h e sexta e sábado: 10h
às 18h; Ice Palace – diversos horários; Sea Lions Rock – shows:
segunda a sexta, 14h e 16h e sábado e domingo: 12h, 14h e 16h.
Informações sobre estas e outras atrações pelo telefone do Parque
Aquático e das Atrações: 780-444-5300.
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Compras em Edmonton

Conhecido pela animada vida noturna, Old Strathcona foi nomeado
um dos 10 melhores distritos para compras no Canadá. Entre seus
prédios históricos, há muitas lojas que oferecem desde marcas
produzidas localmente até marcas famosas em todo o mundo. Lá
você encontra opções de acessórios, livros, objetos de decoração,
presentes etc. Na região tem ainda música, teatro, festivais,
restaurantes e serviços diversos.
www.oldstrathcona.ca/

West Edmonton Mall
Este é o maior shopping da América do Norte e um dos maiores do
mundo. São 800 lojas, com uma diversidade impressionante de
opções de produtos e de preços. Entre as lojas estão Sears, The Bay,
Winners, Zellers, Hugo Boss, Miss Sixty e Oakley.
www.wem.ca

Tourism Alberta
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Kingsway Garden Mall e Southgate Centre
No Kingsway Garden Mall e no Southgate Centre os aficionados por
loja de departamento vão encontrar duas das maiores lojas Sears
do Canadá ocidental. Estes são dois dos sete principais centros
comerciais de Edmonton. Lá estão Jacob, Aritzia, Lululemon Athletica,
Mac, H&M e Aldo.
www.kingswaymall.com

Southgate Centre

Edmonton Tourism

Aberto em 1970 o Southgate Centre tem hoje quase 200 lojas das
mais diversas marcas, sendo o mais famoso da área sul de Edmonton.
Além das lojas, que incluem Sears, The Bay, Jacob Lingerie e Guess,
o espaço tem uma ampla praça de alimentação, que atrai inúmeros
visitantes diariamente.
www.southgate.shopping.ca
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Outros shoppings

Edmonton City Center
Esta é uma ótima opção de compras para quem está no downtown.
Com diversas lojas, o shopping está muito bem localizado. Entre as
principais estão Aldo Shoes, The Bay, Gap, La Senza, Winners e
Dollarama.
www.edmontoncitycentre.com

South Edmonton Common
É o maior shopping center ao ar livre da América do Norte, com
ofertas de mais de 100 lojas e serviços. Lá estão lojas como Adidas,
Aeropostale, Banana Republic, Calvin Klein e Nike.
wwwsouthedmontoncommon.com/
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Calgary é a maior cidade da província de Alberta, tem excelente
infraestrutura urbana, sofisticados restaurantes e bares, além de
um estilo de vida tranquilo e agradável. É lá que acontece o famoso
Calgary Exhibition and Stampede, o maior rodeio do mundo que há
quase 100 anos acontece durante o mês de julho. E o evento, assim
como o estilo de seus habitantes, reforça a fama de Calgary, que é
conhecida como a “cidade dos cowboys”.
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Calgary

Calgary: a cidade dos cowboys não
para de crescer

Localizada entre as Montanhas Rochosas e as Pradarias, é um destino
jovem e vibrante que tem pouco mais de um milhão de habitantes.
Com uma economia forte, a cidade é uma das que mais crescem no
Canadá. Quando sediou as Olimpíadas de inverno de 1988, ganhou
muitos investimentos, com a construção de parques e centros de
esqui que até hoje garantem à Calgary o status de um dos destinos
mais bem preparados para a prática de esportes de neve.
O centro de Calgary também é uma atração. Em contraste com a
arquitetura moderna, os prédios históricos de arenito, com quase
um século de existência, dão um toque especial ao cenário. Devido
à importância da área, a Avenida Stephen Walk foi declarada Distrito
Histórico Nacional em 2002. Atualmente esta parte da cidade conta
com galerias de arte, butiques, cafés, restaurantes, entre outros.
As atrações ao ar livre são muitas: a cidade tem 7,5 mil hectares de
parques urbanos com mais de 600 quilômetros preparados para
caminhadas e tours de bicicleta.

Travel Alberta
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Fazem parte do roteiro os grandes shoppings, lojas de departamentos,
butiques exclusivas, lojas de artesanato, lembranças etc. Na cidade
há desde lojas de moda e acessórios, até decoração. E os preços
atendem a todos os bolsos. Para completar, a boa notícia é que a
província de Alberta não tem imposto sobre as vendas, o que reduz
o custo total das compras. Há muitos shoppings em Calgary. Na
Stephen Avenue, três shoppings se encontram na passagem Plus-15:
The Core, Bankers Hall e Scotia Centre.
Para informações sobre transporte em Calgary acesse:
htt://tripplanning.calgarytransit.com

Veja onde comprar
Shopping Districts
A Stephen Avenue Walk é a principal rua de pedestres do centro
da cidade, com mais de mil lojas instaladas em prédios de arenito
datados da virada do século. Inglewood é o destino de antiguidades,
enquanto no Design District encontra-se lojas de decoração, galerias
de arte e lojas de material de construção de casa. Para conhecer as
últimas tendências da moda, vá para o Sul na Uptown 17 Ave SW,
onde lojas contemporâneas e de vanguarda se misturam com alguns
dos melhores bares e boates da cidade. Ao norte do centro está a
Kensington Village, com alta concentração de lojas e cafés.
Em Mission, outro bairro, você pode desfrutar de restaurantes, lojas e
da vista do rio Elbow. Um pouco mais ao sul você encontra o Willow
Park Village, um shopping ao ar livre que oferece 65 lojas, incluindo
moda, acessórios e decoração.
Anote
Associação do Centro de Calgary: www.downtowncalgary.com
Inglewood: http://www.calgary-inglewood.com
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Kensington Village: http://www.visitkensington.com
Design District: http://enjoydistrict.com
Willow Park Village: http://www.wpv.ca

Shoppings
The Core, Bankers Hall e Scotia Centre
Estes três shoppings estão na mesma região e têm conexões entre
eles. Por esta razão, ao caminhar pela área você vai acessar os três
espaços sem nem mesmo perceber a mudança de um para o outro.
São mais de 260 lojas e serviços no centro. Conectado para a Plus
passarelas. Jardins internos. The Bay, Holt Renfrew, Banana Republic,
Harry Rosen e Esprit.
www.coreshopping.ca
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Compras em Calgary

Fashion Central
O Fashion Central é um conjunto de lojas, estúdios de design e
varejistas de moda internacional, tais como Betsey Johnson, que abriu
suas portas em 2009. Entre as lojas estão Ma Eyewear, Beauty Land,
Bibelot e Motek Clothing.
http://www.fashioncentral.ca

Cross Iron Mills
O Cross Iron Mills foi inaugurado em 2009. Entres seus destaques
estão as pontas de estoque, que representam 55% das lojas locais.
O shopping é excelente mas está um pouco distante do centro da
cidade. Como não há ônibus nem shuttles para chegar até o local, o
ideal é pegar um táxi, cujo custo é cerca de CAD$60. Entre as lojas
encontradas lá estão: American Eagle, Banana Republic, Calvin Klein
Jeans, Bed Bath & Beyond, Bass Pro Shops Outdoor World e Pro
Hockey Life.
www.crossironmills.com
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Chinook Centre
O Market Mall tem as primeiras lojas da H&M e da Apple abertas em
Calgary. No total o espaço tem mais de 200 lojas e serviços. Lá há
lojas da Gap, Gap Kids, H&M, Coles e Old Navy.
www.chinookcentre.com

Market Mall
O Market Mall tem as primeiras lojas da H&M e da Apple abertas em
Calgary. No total o espaço tem mais de 200 lojas e serviços.
www.marketmall.ca

Prince’s Island Park – Eau Claire Market

Tour pelas Rochosas pode incluir
compras

Tourism Alberta

Próximo à Prince’s Island Park, o Eau Claire Market tem mais de 60
lojas, restaurantes, serviços e ainda conta com seis telas cineplex.
www.eauclairemarket.com

As Montanhas Rochosas ocupam uma área de 805 quilômetros de
largura e formam um dos cenários mais belos do Canadá. Nesta
região estão sete parques nacionais e das províncias de British
Columbia e Alberta. Destes, quatro (nacionais) - Banff, Jasper, Yoho
e Kootenay - foram declarados Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO em 1985. Além das impressionantes montanhas, esta área
tem muitos vales e lagos cristalinos, entre os quais se destaca o Lago
Louise.

zero | gravity

No vilarejo de Banff, um dos mais movimentados da região das
Rochosas, tem museus, bares, restaurantes e, claro, centros
comerciais. As opções atendem os que procuram desde produtos
típicos até roupas e equipamentos esportivos. Em Banff há muitas
opções de lojas, entre as quais estão a Gap, Avanti, Patagonia, Roots,
Billabong e Banff Mountain Wear.
Para mais informações acesse o website www.banfflakelouise.com.
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Vancouver combina espaços naturais com uma moderna
infraestrutura, e garante uma excelente qualidade de vida a seus
moradores. A vista das montanhas com picos nevados, que cercam
a baía de Vancouver, é um dos cartões postais mais famosos do
local, que tem ainda o Stanley Park e as praias. Vancouver é muito
hospitaleira, e talvez seja este um dos motivos de estar entre os
lugares preferidos dos brasileiros que vão para o Canadá estudar
inglês. O clima ameno, com temperaturas quase sempre acima de
zero no inverno, os espaços naturais e o estilo de vida local, são outros
atrativos.
Vancouver é um destino multicultural, abrigando gente das mais
diversas nacionalidades. A comunidade chinesa é uma das maiores,
e não é à toa que o Chinatown de lá é o segundo maior da América
do Norte. Mesmo com o ritmo acelerado dos grandes centros
urbanos, Vancouver mantém em alguns bairros e espaços de lazer
a tranquilidade típica das cidades do interior. Para sentir um pouco
deste clima, basta ir até North Van (como a cidade é conhecida entre
seus habitantes), um pacato bairro residencial que fica do outro lado
da Lion’s Gate. Vale lembrar que a cidade foi eleita pela National
Geographic Traveler como um dos 50 Melhores Destinos do Mundo
Para Se Visitar; um dos Melhores Destinos Urbanos, pela Lonely
Planet’s Best in Travel 2010; Melhor Cidade das Américas, pelos
leitores da revista Conde Nast Traveler, e o Melhor Destino do Canadá,
seis vezes seguidas, pela Travel Weekly Magazine.
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Vancouver

Beleza natural e modernidade são as
marcas de Vancouver

Além disso, Vancouver também oferece uma vida noturna animada,
com restaurantes, bares e nightclubs sempre cheios. Sede dos Jogos
Olímpicos de Inverno de 2010, ganhou vários investimentos e chamou
a atenção do mundo para seu potencial, que inclui ainda roteiros
culturais, com museus e pontos turísticos históricos, como Gastown,
onde fica o relógio a vapor construído em 1870 e programado para
tocar a cada 15 minutos.
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O roteiro inclui desde lojas de grife da Robson Street, até os
shoppings, os oultlets, as lojas alternativas e de estilistas locais.
Entre os destaques está a Robson Street, por onde se espalham
lojas de grifes famosas, cafés e bistrôs. Uma caminhada pela rua é
fundamental para quem quer fazer umas comprinhas. Os shoppings
e as lojas de departamento como a The Bay e a Sears são muito
procurados na cidade, que tem também o Chinatown, onde estão
lojinhas com produtos típicos da China a preços super em conta.
Para chegar às áreas de compras, Vancouver oferece as seguintes
opções de transporte: Ônibus / Metrô / Ferry, Sky Train e Sea Bus.
Para informações sobre transporte em Vancouver acesse:
www.tripplanning.translink.ca.

Veja onde comprar
Passageiros que estejam no Aeroporto Internacional à espera de
embarque encontram no Duty Free uma ampla oferta de produtos
de excelente qualidade. Além do aeroporto, você pode comprar em
uma loja duty-free localizada no centro da cidade. Esta loja oferece
aos clientes a oportunidade de fazer a pré-compra dos produtos,
que poderão ser retirados no aeroporto antes da partida do voo.
Para efetuar as compras, que podem ser feitas com até 30 dias de
antecedência da data da viagem, é preciso apenas apresentar o
bilhete aéreo.
www.aldeasa.ca

Robson Street
Localizada no centro, a Robson é a rua de compras mais famosa de
Vancouver. No trecho entre a Burrard e a Jervis você encontra lojas de
grife, restaurantes, serviços e tudo o que um turista e um local podem
precisar. Esta é também conhecida como a rua ideal para quem quer
ver e ser visto. Lá estão lojas como Aldo, Banana Republic, Roots,
Gap, Esprit, La Senza e Armani Exchange.
www.robsonstreet.ca

Gastown
Esta é a área antiga da cidade, onde fica o famoso Gastown Steam
Clock. Aqui encontram-se muitas lojinhas de lembranças de Vancouver
e do Canadá. É o lugar para comprar presentes e souvenirs com
imagens da folha de maple, da Polícia Montada, da bandeira do
Canadá, entre outros. Aqui você encontra desde blusas e casacos de
lã, até jóias e divertidas camisetas enfeitadas por ursos e castores.
www.gastown.org
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Compras em Vancouver

Granville Island
Granville Island é um paraíso urbano, onde encontra-se bons
restaurantes, teatros e galerias de artes. Por lá tudo é fresco: mariscos,
frutas, legumes, flores, doces, pães e iguarias. Procure itens exclusivos
criados por talentos locais, e veja os artistas e artesãos trabalhando
em seus estúdios.
www.granvilleisland.com

Loja Duty Free do centro:
1026 Alberni Street; telefone 604-687-3474; horário de
funcionamento: das 11h às 19h.
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Metropolis at Metrotown
Metrotown é o maior shopping center e complexo de entretenimento
de British Columbia, com 470 lojas, 20 cinemas e a maior praça de
alimentação do Oeste do Canadá. Como parte do Programa de
Turismo, o shopping tem o programa “Out-of-town Visitors” voltado
para os viajantes individuais, e o “Group Travel Program” para um
grupo de no mínimo 20 pessoas.
www.metropolis.shopping.ca
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Shoppings

Peças artesanais e souvenirs também são facilmente encontrados
em Whistler. Vale a pena descobrir as promoções, que muitas vezes
surpreendem, especialmente para as roupas de frio. Para os mais
animados, vale lembrar que a noite de Whistler é muito agitada, com
bares, pubs, restaurantes e boates. Para mais informações visite
www.whistler.com.

Pacific Centre
O Pacific Centre é o principal shopping no centro de Vancouver. O
shopping tem lojas de marcas bem conhecidas como MaxMara,
Jacob, Mexx, Aritzia, Hugo Boss, Harry Rosen e muito mais.
www.pacificcentre.com

Queensborough Landing Outlet
É o maior outlet de Vancouver, onde os clientes vão para comprar
produtos novos ou da temporada passada com excelentes descontos.
O Queensborough Landing Outlet conta com lojas de marcas famosas
como Tommy Hilfiger, Guess, Mexx, Chateau La, Roots, Garagem,
Lululemon e Best Buy.
www.tourismnewwestminster.com/queensborough.html

Whistler tem ótimas opções de compras:
Localizada a 120 quilômetros de distância de Vancouver, Whistler é
a maior estação de esqui do Canadá. Com atividades que não se
limitam apenas ao inverno, o vilarejo recebe turistas o ano inteiro. E
para os que gostam de compras há muitas lojas espalhadas pela rua
principal, onde o visitante encontra produtos esportivos, roupas de
marcas conhecidas, como Gap e Lululemon, entre outros.
Metropolis at Metrotown
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Tourism Vancouver / John Sinal

Pacific Centre
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Victoria é a capital da província de British Columbia e uma das cidades
mais floridas do Canadá. Os parques estão entre suas maiores
atrações, e são a razão pela qual Victoria é chamada de cidade dos
jardins. São muitas as opções, mas o Butchart Gardens é sem dúvida
a principal e mais famosa delas. Localizado a 21 quilômetros do
centro, cerca de 30 minutos de ônibus (há linhas urbanas que fazem o
trajeto a cada meia hora), o Butchart é uma bela surpresa, que muda
a cada estação. Com jardins distintos, oferece diversas experiências
aos visitantes - no local uma pedreira abandona foi transformada na
Sunken Garden, que reflete a história da jardinagem canadense.
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Victoria

Victoria, a encantadora cidade
dos jardins

Situada na Ilha Vancouver, Victoria está a 25,7 quilômetros da cidade
de Vancouver, cerca de meia hora de ferryboat. Victoria e Vancouver
Islands têm muitas opções de atividades ao ar livre, que variam de
acordo com a estação do ano. Os que gostam de se aventurar vão
ter uma agenda cheia em qualquer época, com tours que podem
incluir observação de baleias ou passeios de bicicleta. Pela cidade, as
caminhadas são a melhor opção. Comece pelo Inner Harbour, onde
estão o Parlamento, construído em 1897, e o Express Hotel, uma
obra de 1908, que hoje pertence à rede hoteleira Fairmont e é famoso
por oferecer o tradicional chá das cinco, preparado no melhor estilo
inglês. O Parliament Building é aberto à visitação pública, oferecendo
aos turistas a oportunidade de conhecer suas incríveis instalações e
aprender um pouco sobre o poder Legislativo da província de British
Columbia. Entre as opções de museus e galerias, o Royal BC Museum
não pode ficar de fora. Lá estão resquícios dos primeiros povos de BC,
assim como das histórias natural e moderna. Exibições tridimencionais
oferecem imagens, sons e cheiros característicos da província.

Tourism Victoria
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Percorrendo as ruas de Victoria você vai se deparar com diversas opções
de compras. Há muitas áreas comerciais, com lojas de grife e também
de antiguidades e artesanato. A partir do Inner Harbour, a dica é passear
pela Government Street para encontrar o presente ou o souvenir perfeito.
A herança deixada pelos britânicos em Victoria é exposta nas vitrines das
lojas da rua, onde se vê roupas de lã e porcelanas inglesas.

Fort Street
Fort Street é uma rua dedicada às antiguidades e coleções, que ficou
conhecida como Antique Row. No local, um pouco distante do centro,
você encontra porcelana rara, prata, brinquedos, mobília e outros
tesouros. North Fort Street é outro ponto de compras, onde a Antique
Row se mistura com a moda atual. A chegada de várias butiques deu
um toque de modernidade à área.

Veja onde comprar

Shoppings

Government Street, Trounce Alley e Bastion Square

The Bay Centre

Caminhe quatro quadras ao longo da Government Street,vire à direita
na Trounce Alley, e descubra um dos segredos mais bem guardados de
Victoria: moda europeia e lojas super especiais. Do outro lado da rua,
pela Trounce Alley, encontre a Bastion Square¸ uma rua de pedestres que
foi totalmente restaurada e hoje reúne muitos artistas que expõem seus
trabalhos ao ar livre.
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Compras em Victoria

O The Bay Centre é considerado o melhor shopping do centro de
Victoria. Lá tem um mix de mais de 90 lojas, onde você encontrará
marcas de qualidade, restaurantes deliciosos e um serviço
excepcional. Entre as lojas disponíveis estão: Sprit, Jacob, Guess,
Hallmark, e The Body Shop.
www.thebaycentre.ca

Explore as lojas do século 19 em torno da Government Street, um dos
mais famosos centros de compras do local. Arte nativa, joias, moda,
objetos natalinos e souvenirs também são encontrados ao longo das
calçadas movimentadas. A área tem lojas como: Violette Veldor, She She
Bags, She She Shoes, Haute Cuisine Cookware, The Tuscan Kitchen e
Mark Anthony Wine.
www.victoria.ca

LoJo
A Johnson Street, mais conhecida como “Lojo”, está localizada entre a
Wharf e a Douglas Street. A área fica na Cidade Velha, e é caracterizada
por edifícios históricos coloridos, onde hoje estão instaladas lojas novas
e atuais. Storefronts era primeiramente um lugar de moda local, mas hoje
você também encontra cosméticos, cabeleireiros, cafés e restaurantes.
www.victoria.ca
The Bay Centre
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The Bay Centre

The Bay Centre
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Compras: Vivencie todas as
estações do Canadá
Artigos de luxo e produtos eletrônicos.
Maquiagem e equipamentos esportivos.
Ruas com butiques e shopping centers.
Em todas as estações do ano nós temos as
marcas mais famosas, os designers e o estilo
adequado ao seu gosto. Basta trazer o
passaporte e a carteira: no Canadá você
pode comprar tudo o que você precisa.
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