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COMO 
CHEGAR AQUI

VÔO 
DIRETO
 (hrs)

DIRIINDO
(hrs)

CANADÁ

Kingston, ON ND 2

Montreal, QC ,5 2

Cataratas del 
Niágara, ON ND 6

Quebec, QC 1 5

Toronto, ON 1 4,5

Vancouver, BC 5 5 días

LOS ESTADOS UNIDOS

Boston, MA 1,25 7,5

Chicago, IL 2 13

Detroit, MI 1,5 8,5

Nueva York, NY 1,5 8

Washington, DC 1,5 9,5

INTERNACIONAL (durante o ano todo)

Francoforte, DE 7,5 ND

Londres, R-U 7 ND

CONHEÇA OTTAWA!
 Todo país tem uma cidade que é o 
berço de suas histórias. A do Canadá é 
esta. Ocupando uma posição elevada 
nas margens de três rios e abrangendo 
duas províncias, Ottawa é uma capital 
cosmopolita do G7 onde você pode ser 
recebido de braços abertos em inglês, 
francês e em diversos outros idiomas. 
É aqui que celebramos as grandes ocasiões 
nacionais, reunimo-nos em festivais e 
eventos exuberantes e descobrimos as 
realizações culturais e artísticas do país em 
museus, galerias e atrações nacionais. 
Há muitos locais impressionantes para se 
visitar, e várias maneiras de conhecê-los: 
o Canal Rideau - Patrimônio Mundial da 
Humanidade tombado pela UNESCO; 
excursões em ônibus de dois andares e de 
turismo; cruzeiros pelo Rio Ottawa; passeios 

em veículos anfíbios, aviões biplanos e 
helicópteros, de bicicleta ou a pé. Redes 
de trilhas recreativas pavimentadas, cursos 
d’água e parques bucólicos tornam Ottawa o 
destino dos sonhos para ciclistas, corredores, 
praticantes de caiaque, esqueitistas e, no 
inverno, para esquiadores também!”
E a comunidade de chefs talentosos da 
cidade, sua próspera programação de 
artes cênicas e seus distritos e bairros 
singulares fornecem aos visitantes uma 
grande diversidade de maneiras de fechar 
com chave de ouro seus dias na capital.
Para ver sugestões de itinerários, 
apresentações, vídeos e imagens, 
acesse nosso kit de ferramentas 
para o setor de turismo em 
www.ottawatourism.ca/traveltrade

ND = Nao dispontuel
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CALENDÁRIO DE EVENTOS

Janeiro a fevereiro – Patinação no Canal Rideau
Divirta-se, patinando no Rideau Canal Skateway, o rinque de patinação no 
gelo mais longo do mundo! http://rcs.ncc-ccn.ca

Fevereiro – Winterlude
Um dos principais Festivais de Inverno da América do Norte: concertos ao 
ar livre, patinação no gelo, esculturas na neve e no gelo, tobogãs de gelo 
para toda a família, o maior evento de esqui de fundo do Canadá, etc.
www.canadascapital.gc.ca/winterlude 

Março/abril – Estação das coisas doces
Experimente a "alegria da primavera do leste do Canadá" - produtos 
derivados das árvores de bordo, refeições estilo lenhador com músicas 
tradicionais. www.fultons.ca 

Maio – Festival Canadense das Tulipas
Este festival anual mundialmente famoso destaca a paixão de Ottawa pelas 
tulipas, apresentando o incrível espetáculo do florescimento de um milhão 
de tulipas em áreas públicas. www.tulipfestival.ca  

Final de junho/início de julho - Festival Internacional de Jazz TD de Ottawa 
Os mais importantes nomes do jazz se apresentam no centro da cidade de 
Ottawa. www.ottawajazzfestival.com 

Final de junho a final de agosto - Troca da Guarda
Desfile cerimonial diário às 10h00 em ponto na Colina do Parlamento.
https://visit.parl.ca 

Julho – RBC Bluesfest
Um dos mais importantes eventos musicais da América do Norte, com 
grandes artistas de todo o mundo. www.ottawabluesfest.ca 

Final de julho a início de agosto - Ottawa Chamberfest
Maior evento do gênero do mundo, com 100 concertos em 2 semanas; 250 
dos melhores músicos do mundo. www.chamberfest.com  

Final de julho a agosto - Som da Luz do Cassino de Lac-Leamy
Uma das maiores competições de queima de fogos no país, apresentando 
artistas internacionais de pirotecnia. (nas noites de quartas-feiras e 
sábados). www.feux.qc.ca 

Setembro – Festival de Balões de Ar Quente de Gatineau
O maior festival de balões de ar quente do Canadá.
www.montgolfieresgatineau.com 

Setembro/Outubro – Folhagem de outono
Algumas das mais espetaculares cores de outono do mundo. Conheça o 
veranico! http://www.ncc-ccn.gc.ca/places-to-visit/gatineau-park/fall-
rhapsody 

Novembro a abril – Colheita do xarope de bordo
Passeio com guia, apresentação de dança vibrante e uma demonstração 
interativa ao lado de uma fogueira sobre os métodos tradicionais de 
preparação do xarope de bordo. Usando lenha de freixo, galhadas e pedras 
aquecidas, ouça a história de Waksis e saiba como o xarope de bordo foi 
descoberto. www.aboriginalexperiences.com 

ATRAÇÕES “IMPERDÍVEIS”

Aboriginal Voyageur
Uma experiência de canoagem numa autêntica canoa de comerciante de 
pele no Rio Ottawa, revivendo a história do Canadá, combinando comércio, 
dança, pratos típicos nativos e lendas, com a única empresa a oferecer  
experiências aborígenes urbanas no Canadá.
www.aboriginalexperiences.com/signature-experience-destination-ca 

Cassino du Lac-Leamy
Oferece um teatro super moderno com 1.000 lugares, um restaurante cinco 
estrelas, além de mais de 1.700 máquinas caça-níqueis e quase 60 mesas 
de jogos. www.casinosduquebec.com/lacleamy

Parque Gatineau
Localizado a apenas 15 minutos do centro de Ottawa-Gatineau , é fácil 
chegar de carro ou de bicicleta a este parque magnífico que abrange 363 
km2 /140 milhas quadradas de colinas, florestas e um dos mais singulares 
ecossistemas da América do Norte. 
www.ncc-cnn.gc.ca/places-to-visit/gatineau-park 

Le Nordik – Spa Nature
Em um ambiente intocado adjacente ao Parque Gatineau, o Spa Nordik é o 
maior spa de uso diurno da América do Norte. www.lenordik.com  

Visitas ao Parlamento
Toque em fósseis de 450 milhões de anos e aprecie a arquitetura neogótica 
do ponto mais alto da cidade! Visitas guiadas da sede do governo do 
Canadá estão disponíveis. https://visit.parl.ca   

Canal Rideau – Patrimônio Mundial da Humanidade
Navegue, dirija, reme, pedale ou caminhe ao longo de 202 km/126 milhas do 
mais antigo canal em operação contínua da América do Norte. E, no inverno, 
aproveite para patinar no maior rinque de patinação no gelo do mundo!
www.parkscanada.gc.ca/rideaucanal

Museus Interativos - Um Verdadeiro Tesouro Nacional
Ottawa conta com inúmeras joias nacionais, inclusive a mais visitada no país, 
Museu de História do Canadá, www.historymuseum.ca; o Museu de Belas 
Artes do Canadá, www.gallery.ca, onde fica a coleção mais abrangente de 
arte canadense do mundo; o Museu Canadense da Guerra (uma das 3 
principais coleções de arte da guerra no mundo) www.warmuseum.ca; e o 
Museu Canadense da Natureza, cuja arquitetura lembra um castelo.
www.nature.ca

A Capital Canadense das Corredeiras
O Rio Ottawa é mundialmente reconhecido como um dos melhores destinos 
para os amantes de corredeiras no mundo. De aventuras radicais a passeios 
tranquilos para a família, a mágica das corredeiras dura por toda a vida! 
Passeios realizados de maio a setembro. www.owl-mkc.ca; 
www.riverrunners.com; www.wildernesstours.com; 
www.ottawacityrafting.com; www.raftingmomentum.com

Para maiores informações, contate a área de Travel Trade do Escritório de 
Turismo de Ottawa
Ottawa, Ontário, Canadá, traveltrade@ottawatourism.ca  

ou www.ottawatourism.ca/traveltradeinfo

www.ottawatourism.ca/traveltradeinfo
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