
Descubra as 
pessoas e lugares 
que tornam nosso 

país especial

(e a paisagem do Canadá também)

Ame 
a viagem  



Viajar 
deveria 
ser 
assim

Sente-se, relaxe e conheça o Canadá de uma maneira que 
só é possível de trem. Você tem espaço para conversar, 
tirar uma soneca e contemplar com calma a paisagem no 
caminho - nada mais confortável do que viajar de trem 
para onde quer que você viaje, nossos funcionários e o 
ritmo relaxante do trem tornarão sua viagem inesquecível
(para não falar das paisagens que você verá no caminho)
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A grande 
viagem para 
o oeste
Toronto Vancouver

Sua aventura começará logo que você subir a bordo. A agitação da cidade 
será substituída pelo balanço do trem serpenteando por florestas lagos e 
planícies. E quando você achar que não tem jeito da paisagem, ficar mais 
bonita, surgem as Montanhas Rochosas (ainda mais maravilhosas do que 
você achava que elas eram) A bordo do Canadian®, você vai se apaixonar 
com o Canadá.

VANCOUVER

KAMLOOPS

JASPER
EDMONTON

SASKATOON

ESTAÇÃO DE SUDBURY

TORONTO

SIOUX 
LOOKOUTWINNIPEG

Vistas  
magníficas   
No conforto da sua cabine  
ou no vagão panorâmico, 
você vai ver porque esta 
viagem oferece a melhor 
janela do Canadá.

Viagem com  
conforto
Poltronas espaçosas,  
cabines e lounges 
hiperconfortáveis -  
tudo que você precisa  
para relaxar e aproveitar  
a viagem.

Refeições que  
valem a viagem
Venha conhecer um outro  
lado do Canadá saboreando 
pratos típicos que represen-
tam a cozinha canadense  
regional, preparados espe-
cialmente para você. pelo 
nosso próprio chef.1

Eleve sua  
experiência
Refeições e serviço de bar 
com tudo incluído e um 
concierge personalizado!  
A Classe Prestige pensa  
em tudo para que você só 
tenha de admirar a paisagem, 
nós cuidaremos do resto.

4 dias/ 
4 noites 

4.466
quilômetros

Classes Prestige,  
Sleeper Plus e  
Economy
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 Escapadas 
urbanas
Québec City Windsor Seja para fazer turismo em uma nova cidade 

ou para se reenergizar durante um fim de 
semana relaxante, enfrentar o trânsito  
nunca é uma boa ideia. Por que não reduzir  
o stress e aumentar a comodidade?

Não há maneira melhor de ir a todos os 
festivais, conhecer museus e experimentar 
restaurantes deliciosos do que um serviço  
que o leva do centro de uma cidade ao centro  
da outra.2 Chegue no coração de tudo 
sentindo-se relaxado e pronto para explorar.

Centro  
a centro
Evite o trânsito e as  
dores de cabeça com 
estacionamento e chegue 
bem no coração das 
atividades e eventos.

Sem  
complicações
Reserva fácil e  
embarque rápido.

Muito  
confortável
Poltronas espaçosas  
com muito espaço para  
as pernas, refeições 
a bordo e um ambiente 
relaxante.

Permaneça  
conectado
Wi-Fi gratuito, tomadas  
para carregar seus 
dispositivos eletrônicos  
e serviço de celular  
durante toda a viagem.

1.765
quilômetros

48 estações

Classes Business e  
Economy

TORONTO
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STE-FOY 
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Imagine sair de Montréal com o manto da noite encobrindo a cidade 
enquanto o trem passa pelas Colinas de Montérégie, com luzinhas 
distantes marcando a presença de pequenas cidades no caminho de sua 
viagem para o leste. Quando o dia estiver raiando, os trilhos descem pelo 
litoral da Baía de Chaleurs e logo você chega em Moncton, e depois em 
Halifax, onde a sua aventura marítima continua.

Iguarias regionais 
deliciosas
Serviço completo de 
refeições, preparadas  
com saborosos  
ingredientes locais.3

Programação  
de verão
Apresentações fascinantes 
sobre a cultura e história 
locais, e muito mais para 
animar e enriquecer sua 
experiência marítima.

Permaneça  
conectado
Wi-Fi gratuito, tomadas  
para carregar seus 
dispositivos eletrônicos  
e serviço de celular  
durante toda a viagem.

Conexões  
convenientes
Aproveite a conveniência  
das conexões de balsas e 
ônibus para a Ilha de Prince 
Edward e Saint John.

1 dia/ 
1 noite 

1.346
quilômetros

Classes Sleeper Plus e  
Economy

Escapadas 
marítimas
Montreal  Halifax
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2 dias4

1.160
quilômetros

Classes Touring e 
Economy

2 dias/ 
2 noites 

1.697
quilômetros

Classes  
Sleeper Plus e 
Economy

1 dia 

Senneterre
717
quilômetros

Jonquière
510
quilômetros

Classe Economy
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JASPER

Montreal  Senneterre 
Montreal  Jonquière

Esta rota oferece vistas magníficas de 
florestas densas e selvagens, rios com 
corredeiras, cachoeiras e centenas de 
lagos. Um verdadeiro paraíso para os 
amantes da aventura, caça e pesca.

Winnipeg  Churchill

Nessa jornada à região subártica no 
norte de Manitoba, você poderá ver a 
aurora boreal no inverno, ter a sorte 
de ver ursos polares no outono, e as 
baleias-brancas (belugas) no verão.

Jasper  Prince Rupert

Esta rota acompanha os grandiosos rios 
do tortuoso litoral norte do pacífico em 
British Columbia. Aproveite ao máximo 
as paisagens espetaculares do Jasper 
National Park, e descubra o verdadeiro 
significado da palavra maravilha quando 
surgirem as Montanhas Rochosas do 
Canadá! Você poderá até ver animais 
selvagens. Você vai adorar essa viagem 
para o norte, bem para o norte...

No rumo 
da aventura

foto: Véloroute des Bleuets
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  Cabine para duas pessoas

Inaugurada oficialmente na 
primavera de 2015, proporciona 
uma experiência inesquecível de 
acomodação em trens.

•  Cabine espaçosa: área 50% 
maior que a nossa cabine  
para duas pessoas na classe 
Sleeper Plus, com uma janela 
com visão 60% mais ampla

•  Sofá de couro modular com 
formato em L durante o dia,  
que transforma-se em cama 
para duas pessoas à noite

•  Banheiro privativo com chuveiro

•  Monitor de tela plana com 
vídeos selecionados

•  Minibar com bebidas 
selecionadas

•  Serviço de bar gratuito

•  Cabine com aquecimento 
elétrico radiante

•  Mesa prioritária no  
vagão-restaurante

•  Concierge dedicado  
durante toda a viagem

•  Atividades como degustações 
de vinhos e palestras interativas 
sobre a história, geografia e 
cultura locais

  Beliches

Ficam abertos durante o dia e 
consistem em duas poltronas 
do tipo sofá dispostas frente à 
frente. À noite, convertem-se em 
compartimentos semiprivativos com 
cortina e duas camas em formato 
beliche. Banheiro compartilhado.

Vagão-dormitório Manor5 Vagão Prestige (disponível no Canadian)

  Cabine para uma pessoa

Quarto privativo com uma 
pequena poltrona tipo sofá  
que transforma-se em cama.  
Lavatório e sanitário embutidos.

Vagão Renaissance (disponível no Ocean) 

Espaço limitado para bagagem de mão na Classe Sleeper.

Legenda

 Cabine para 1 pessoa                 Cabine para 2 pessoas   

 Beliches (superior e inferior)      Banheiro compartilhado      Chuveiro

Suíte 

Duas cabines combinadas para duas pessoas (a parede 
é removida). Inclui dois sanitários privativos  e dois 
lavatórios. O chuveiro é compartilhado no vagão. Os 
vagões da classe Sleeper Plus têm box com chuveiro 
privativo para uma pessoa, separado dos banheiros 
com assentos sanitários.6 As suites também estão 
disponíveis na no vagão Renaissance Park. Se precisar de 
acomodação para quatro pessoas, entre em contato com 
seu agente de viagens, que deverá pedir esta condição 
diretamente a nós ou com nossa central de atendimento 
somente disponível no Canadá em francês ou inglês.

  Cabine para duas pessoas

Quarto privativo com duas 
poltronas, duas camas em  
formato beliche e retráteis, 
lavatório e sanitário privativo.

1. Classes Prestige e Sleeper Plus somente. 2. A estação ferroviária de Ottawa está localizada a 6 km do centro da cidade. 3. Classe Sleeper somente. 4. Acomodações para pernoite e transferências 
em Prince George não estão incluídas. 5. A composição é diferente na rota Winnipeg–Churchill e no Canadian, na estação de maior utilização. 6. Não mostrado no diagrama.

   As cabines 7 a 10  
não incluem chuveiro

   As cabines 1 a 6 incluem  
chuveiro em banheiro privativo

As acomodações consistem  
em cabines para duas pessoas  
e uma cabine para passageiros  
com restrição de mobilidade.
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Passes
A VIA Rail oferece diversos passes 
econômicos para viagens em sua rede.

Descontos especiais para pessoas  
com mais de 60 anos, jovens,  
e grupos e famílias
O trem é um meio de transporte relaxante 
e accessível para casais, famílias e 
amigos viajarem juntos. A VIA Rail 
oferece descontos para grupos de 10 ou 
mais pessoas, crianças, jovens (idades 
de 12 a 25) e viajantes com 60 anos 
ou mais. Crianças com menos de 24 
meses de idade viajam gratuitamente, se 
compartilharem uma poltrona com um 
adulto. Tarifas especiais estão disponíveis 
para acompanhantes de passageiros com 
necessidades especiais. 
 

Acessibilidade
A VIA Rail esforça-se para atender às 
necessidades especiais dos passageiros. 
Se você for um cadeirante, ou tiver alguma 
outra necessidade específica, poderemos 
fazer acomodações e oferecer vários 
serviços especiais que variam de acordo 
com as instalações da estação e do trem. 
Verifique a disponibilidade dos serviços 
de que precisa ao fazer sua reserva e 
informe o seu agente de viagens de todos 
os detalhes relevantes pelos menos com 
48 horas de antecedência.

Políticas de bagagem
A maioria dos trens de longa distância 
dispõem de um vagão de bagagem 
que permite que você leve determinada 
quantidade de bagagem. No entanto, trens 

para viagens mais curtas não dispõem  
de um vagão de bagagem, o que  
reduz a quantidade de bagagem que  
pode ser levada.

Viajar com animais de estimação
Não permite-se animais nos vagões  
de passageiros, com exceção de cães-
guia. Gatos e cães podem viajar no  
vagão de bagagem, mas devem ser 
transportados em caixas rígidas próprias 
para o transporte de animais, com 
cadeado, e devem ser grandes o suficiente 
para que o animal fique em pé. O 
transporte de animais de estimação  
pode não ser permitido em determinadas 
épocas do ano.

Viagens despreocupadas
Reserve um pacote que inclua trem,  
hotel e atividade para poder viajar 
despreocupado. Para obter mais 
informações, acesse trainpackages.ca.

Telefone 
(informações gerais. Reserve com  
seu agente de viagens)
Ligação gratuita de qualquer lugar no 
Canadá ou EUA: 1 888 VIA-RAIL  
(1 888 842-7245) ou TTY 1 800 268-9503 
(deficientes auditivos).

Para obter mais informações,  
acesse viarail.ca. 
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O Canadá 
espera por você!

®Marca registrada de propriedade da VIA Rail Canada Inc. TMMarca comercial de propriedade da VIA Rail Canada Inc. 
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