
CANADÁ & USA 
By Melbourne Tour 

 

 

PROGRAMAÇÃO: 

 

10/Agosto – Embarque com destino a Seattle 

 

11/Agosto – Seattle – Chegada. Dia livre.Vamos nos 

hospedar na região de Renton/Tukwila, aproveite o 

restante do dia para explorar a região, que tem um 

intenso comércio com Shopping Centers, vários 

centros comerciais, restaurantes, etc.  

 

12/Agosto – Seattle – Dia livre programe-se também 

visitar o centro de Seattle, que conta com muitas 

atrações, como a Space Needle, o Pike Place Market, 

o EMP Museum, o museu de aviação, a fabrica da Boing, etc. No final da tarde breafing com os 

guias. 

 

13/Agosto – Seattle/Winthrop – Nesse dia pela manhã, 

retirada das motos e inicio de nossa viagem pela que é 

considerada uma da mais bonitas estradas do estado de 

Washington, a WA-20, com destino a Winthrop, onde voce vai 

se sentir como se estivesse em 1880, em plena “corrida do 

ouro”, numa cidade do velho Oeste. 

 

 

14/Agosto – Winthrop/Kelowna – Vamos atravessar a 

fronteira com o Canadá e entraremos no Vale de 

Okanogan, a região vinícola do Canadá, teremos a 

oportunidade de ver lindas paisagens dos vinhedos, junto 

aos inúmeros lagos da região, e visitar  uma das inúmeras 

vinícolas.  

 



15/Agosto – Kelowna / Kamloops – Continuaremos a pilotar pela 

rota dos vinhedos através de estradas secundárias em regiões 

com paisagens maravilhosas até a próxima parada para pernoite, 

Kamloops, atravessando lindas regiões com lagos e onde também 

vamos encontrar a maior concentração das “Maple Trees”, a 

árvore cuja folha avermelhada é um dos símbolos do país, 

aparecendo inclusive em sua bandeira. Vamos também visitar o 

“Dreamcyle Motorcycle Museum. 

 

16/Agosto – Kamloops/Whistler – Continuando nossa viagem, agora por 

uma região bastante montanhosa, vamos para Whistler, localizada nas 

espetaculares montanhas costeiras, é o principal destino do Canadá 

durante o ano todo. O cenário é composto por duas montanhas 

majestosas entre as quais se destaca uma animada vila, espaços 

incríveis para esqui e snowboarding, quatro campos de golfe oficiais, lojas 

de alta qualidade, restaurantes e bares, trilhas para caminhadas, spas e, 

sem dúvida, o melhor parque de mountain bike do mundo. 

 

17/Agosto – Whistler / Vancouver - 

Existem poucas estradas no mundo 

com um cenário tão inspirador 

quanto a rodovia Sea-to-Sky. Oficialmente conhecido como BC 

Highway 99, esta rota lendária que liga Vancouver a Whistler e 

além é uma rodovia com vistas incríveis em quase todo seu 

trajeto. Também é cheio de paradas divertidas, incluindo 

destinos ao ar livre, pontos de interesse cultural e locais 

históricos. 

 

18/Agosto – Vancouver / Victoria – Pela manhã vamos 

embarcar com nossas motos no ferry que liga a cidade de 

Vancouver à Ilha Vancouver. Na travessia de 

aproximadamente uma hora e meia, vamos circundar as 

inúmeras ilhas do arquipélago de San Juan, onde facilmente 

podemos observar baleias e 

outros animais marinhos. Na 

ilha de Vancouver antes de 

irmos ao hotel, visitaremos o famoso Butchar Gardens, a atração 

tem mais de 220 mil metros quadrados, somando 

aproximadamente 700 espécies e mais de um milhão de plantas 

que encantam os milhares de visitantes durante todo o ano. 

 

19/Agosto – Victoria / Seattle – Nosso último dia de viagem, mais uma vez embarcaremos no ferry, 

agora com destino a Port Angeles nos Estados Unidos e retornaremos a Seattle. Devolução das 

motos e restante do dia livre. 

 

20/Agosto – Embarque com destino ao Brasil. 


