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A maior cidade do Canadá é cosmopolita, abriga gente de todos os lugares do mundo 
e tem praticamente de tudo. Com restaurantes e lojas de diversas partes do planeta, 
Toronto agrada a todos os gostos. Possui diversas atrações de inverno e milhares de 
festivais no verão. Além dos principais pontos que atraem turistas o ano todo, como a 
CN Tower, a torre mais alta do mundo, o castelo medieval Casa Loma, o Royal Ontario 
Museum, o Ontario Science Center e a vista maravilhosa do Lago Ontário. A cidade é 
tão bonita que já foi cenário de diversos filmes, como Chicago e O Incrível Hulk. Capital 
da província de Ontário, Toronto mistura belezas naturais, modernidade, organização, 
segurança e educação canadense com uma cultura universal.
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TORONTO

POPULAÇÃO: 2.5 milhões 
MOEDA: Dólar Canadense (CAD) 
IDIOMA: Inglês 
CÓDIGO DE TELEFONE: +1 416 ou +1 647 
CÓDIGO DE INTERNET: .us

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:  
Bancos normalmente abrem das 10h às 17h 
de Segunda a Sexta. Correios abrem das 9h 
às 17h. Lojas geralmente abrem das 9h às 18h 
com shoppings fechando mais tarde, normal-
mente entre 21h.

INTERNET:  
www.toronto.ca; 
www.toronto.com; 
www.seetorontonow.com

JORNAIS:  
The Toronto Star, Toronto Sun, Eye, Now 
magazines, Toronto Life, Le Pelican, St 
Martins Week Magazine, St Maarten Nature 
Magazine, St Maarten Events

NÚMERO DE EMERGÊNCIA:  911

INFORMAÇÕES AO TURISTA:  
Tourism Toronto 
Telefone: +1 416 203 2500 ou chamadas a 
cobrar +1 800 499 2514 
toronto@torcvb.com 
www.seetorontonow.com
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Para uma experiência inesquecível, aprecie todo o conforto e luxo do The Grand Hotel 
Toronto. Oferece suítes elegantes, uma fabulosa piscina e atendimento personalizado. 
O butique hotel Le Germain é um verdadeiro oásis. Possui acomodações sofisticadas, 
aconchego de casa, decorado com fotografias do artista local James Lahey e tulipas 
por todos os lados. Outra opção é o Hotel Victoria, um hotel butique histórico, loca-
lizado no centro financeiro da cidade e próximo aos principais teatros. Se procurar por 
uma estadia mais moderna e descolada o Drake Hotel é o lugar ideal. Além de uma 
decoração contemporânea, é famoso pelo badalado bar. Quem procura apenas por 
um local com conforto de hotel e preço baixo deve ir ao Clarence Castle. O hostel  
está entre os melhores da América do Norte.

ONDE FICAR 
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HOTÉIS 
 
Clarence Castle
www.clarencecastle.com
+1 416 260 1221 

Drake Hotel
www.thedrakehotel.ca
+1 416 531 5042

The Grand Hotel Toronto 
www.grandhoteltoronto.com 
+1 416 863 9000     
 
Hotel Victoria 
www.hotelvictoria-toronto.com 
+1 416 363 1666    
 
Le Germain
www.germaintoronto.com
+1 416 345 9500 

        



Em Toronto é possível encontrar a culinária de diversos países, desde a canadense, 
tailandesa, japonesa até a brasileira. Se procurar por comidas típicas, prove-as no 
Saint Lawrence Market, o melhor mercado de alimentos do mundo. Experimente o 
sanduíche Peameal Bacon, um tipo de bacon canadense passado no fubá, especiali-
dade de Toronto, na Carousel Bakery e Sandwich Bar. Prove também uma deliciosa 
panqueca com Maple Syrup, um mel extraído das folhas canadenses, do Mildred’s 
Temple Kitchen. Se atreva a provar a gastronomia canadense reinventada pelo chef 
David Haman’s no Woodlot Restaurant em um ambiente aconchegante. Outro que  
chama a atenção é o Sassafraz, que apresenta pratos típicos com um toque francês. 
Para ir além de uma bela refeição, jante no 360 Restaurant, da CN Tower. O res-
taurante oferece a vista mais alta da cidade. 

ONDE COMER
RESTAURANTES 
 
360 Restaurant
www.cntower.ca 
+1 416 362 5411  
 
Mildred’s Temple Kitchen
www.templekitchen.com 
+1 416 588 5695

Saint Lawrence Market  
www.stlawrencemarket.com 
+1 416 392 7120

Sassafraz Restaurant
www.sassafraz.ca
+1 416 964 2222 
 
Woodlot Restaurant
www.woodlotrestaurant.com
+1 647 342 6307               
 

Acima: St. Lawrence Market (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: 360 Restaurant (foto de divulgação) 
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Quem gosta de esportes vai se surpreender com o Rogers Centre, formalmente 
conhecido como SkyDome, o primeiro estádio com teto móvel. Se tiver chance assista 
a uma partida de Beisebol do Toronto Blue Jays acompanhado de um belo hot dog. 
Para curtir a noite de Toronto explore a Yonge Street, onde estão as casas noturnas 
mais badaladas da cidade, como o Century Room, com boa música, decoração 
sofisticada, gente bonita e celebridades. Em Toronto também há diversas produções 
teatrais. Os adoradores da Broadway podem apreciar espetáculos em qualquer época 
do ano no The Princess of Wales Theatre. Outro programa cultural superinteressante 
é uma visita ao The Bata Shoe Museum, o museu dos calçados. Possui uma coleção 
gigantesca de sapatos de celebridades como Elvis Presley e Elton John. Se estiver afim 
de uma aventura, vá curtir as montanhas russas do Canada’s Wonderland. O parque 
de diversões fica a apenas meia hora da cidade.

ONDE CURTIR

Acima: Jogo de Beisebol do Toronto Blue Jays (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Century Room (foto de divulgação) 
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ATRAÇÕES 
 
The Bata Shoe Museum
www.batashoemuseum.ca 
+1 416 979 7799

Canada’s Wonderland
www.canadaswonderland.com 
+1 905 832 8131 

Century Room
www.centuryroom.com
+1 416 203 2226 

The Princess of  
Wales Theatre
www.mirvish.com
+1 416 872 1212 
 
Rogers Centre - SkyDome
www.rogerscentre.com
+1 416 341 1000     



Lugar para gastar seus dólares canadenses é o que não falta. Começando pelas lojas 
da Yonge Street, conhecida como a maior rua do mundo. Nela é possível encontrar 
desde lojas de música até roupas e souvenires. Ali também fica o Eaton Centre, um 
shopping subterrâneo com mais de 350 lojas. A Dundas e Queen Street também 
são ótimas. Se gostar de peças retrôs, vai adorar os brechós de Kensington Market. 
Já, quem estiver disposto a gastar mais com marcas de luxo, pode passear pelas 
butiques de Yorkville e Bloor. 

ONDE GASTAR
LOJAS 
 
Eaton Centre
www.torontoeatoncentre.com 
+1 416 598 8560

Kensington Market
www.kensington-market.ca 
+ 1 416 593-9530

Acima: Kensington Market (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Eaton Centre (foto de divulgação) 
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Tire um dia para visitar Toronto Islands. Um conjunto de quatro ilhas e uma praia 
procurada por quem quer descansar e conferir uma vista incrível da cidade. Caminhe 
pelas ruas do Queen’s Park com esquilos e estudantes ou curta um dia de sol deitado 
nas pedras da praia em frente ao lago Ontário. As mulheres também tem um 
espaço de relaxamento especial no Canadá, o Body Blitz. Esse é o primeiro water 
spa só para elas no país. Inclui piscina de sal do Mar Morto, piscina de chá verde 
quente, entre outros tratamentos diferenciados. Já, o Emwoold Spa, é para todos! 
Considerado um dos melhores e mais luxuosos spas do Canadá.

RECREAÇÃO

Body Blitz 
www.bodyblitzspa.com 
+1 416 364 0400 
 
Emwoold Spa 
www.elmwoodspa.com 
+1 416 977 6751 
 
Toronto Islands 
www.toronto.ca/parks/island/ 
+ 1 416 392 2489

 

ONDE RELAXAR

Acima:  Body Blitz Spa (foto de divulgação) | Canto Inferior Esquerdo: Toronto Islands (foto de divulgação) 
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