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A principal cidade de British Columbia já foi considerada por diversas vezes como a 
melhor cidade do mundo para se viver. Não é à toa que todos os anos diversos turistas 
do mundo inteiro visitam esse lugar a fim de descobrir seus atrativos. Cercada por 
montanhas, natureza e portos, Vancouver oferece atrações para qualquer época do 
ano. Durante o inverno o que mais atrai visitantes são os esportes de inverno. O local 
está repleto de montanhas perfeitas para a prática de ski e snowboard. Já no verão, 
todos se reúnem para jogar vôlei na praia e caminham pelos parques. Extremamente 
organizada e com moradores muito receptivos, esse destino canadense está de braços 
abertos para receber a todas as etnias. 
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Para aproveitar ainda mais a estadia em Vancouver, nada como desfrutar dos mimos 
e luxos do The Sutton Place Hotel. Este é um dos hotéis boutiques mais bonitos da 
cidade e está localizado próximo a rua de compras Robson Street. O Empire Land-
mark Vancouver é outro hotel sofisticado que surpreende pela região. No bairro de 
English Bay, garante ao hóspede uma vista incrível do pôr do sol em frente à praia. 
O Comfort Inn Downtown Vancouver é ideal para quem não quer gastar muito, mas 
ainda deseja algumas regalias. Está a dois minutos do Teatro Vogue e oferece passe 
VIP às principais casas noturnas da cidade. Uma ótima opção para quem quer se 
divertir e economizar. Quem procura conforto sem gastar muito vai adorar o YWCA 
Hotel. Localizado no centro de Vancouver, perto de tudo, oferece quartos individuais 
e compartilhados a um preço baixo. Se você faz questão de se sentir em casa, opte por 
um Bed and Breakfast como o West End Guest House. Essa casa antiga, de 1905, é 
repleta de antiguidades vitorianas e possui um ambiente aconchegante e caseiro.

HOTÉIS 
 
Comfort Inn  
Downtown Vancouver
www.comfortinndowntown.com
+1 604 605 4333

Empire Landmark Vancouver 
www.empirelandmarkhotel.com
+1 604 687 0511

The Sutton Place Hotel
www.vancouver.suttonplace.com
+1 604 682 5511
  
West End Guest House
www.westendguesthouse.com 
+1 604 681 2889

YWCA Hotel
www.ywcahotel.com
+1 604 895 5830
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Para começar o dia passeie no Tim Hortons, a cafeteria mais popular entre os 
canadenses. Esqueça o Starbucks. Não deixe de tomar um café acompanhado de 
donuts e croissants. Na hora do almoço pense em frutos do mar. Por conta de sua 
proximidade do Oceano Pacífico, Vancouver oferece ótimos restaurantes com peixes 
frescos. Experimente as ostras do Provence Marinaside. Se procura por um jantar 
entre celebridades e socialites tente o Blue Water Café. E para desfrutar de uma 
refeição enquanto avista a paisagem perfeita escolha o Indigo Bistrô Moderne, do 
Sheraton Vancouver Wall Centre. O hotel está localizado no edifício mais alto da 
cidade. Os apaixonados por doces vão adorar o Chocolate Arts, uma das melhores 
chocolaterias da costa oeste do Canadá. Produz chocolates sazonais com frutos da 
estação como blackberries, raspberries, cranberries e amêndoas.  

ONDE COMER
RESTAURANTES 
 
Blue Water Café
www.bluewatercafe.net
+1 604 688 8078

Chocolate Arts
www.chocolatearts.com
+1 604 739 0475

Indigo Bistrô Moderne
www.sheratonvancouver.com
+1 604 331 1000

Provence Marinaside
www.provencevancouver.com/
marinaside
+1 604 681 4144
 
Tim Hortons
www.timhortons.com
+1 604 877 7767
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No verão ou no inverno, a Grouse Mountain é o lugar perfeito para os esportistas. 
É o principal point da cidade para esquiar e praticar snowboard. Contudo, durante o 
calor você ainda pode fazer hiking e subir a montanha. Quem procura um programa 
mais tranquilo deve ir ao Canada Place. O local abriga eventos e exposições, além 
de ser cartão-postal de Vancouver. Se você gosta de animais assista o show com as 
belugas (baleias brancas) no Vancouver Aquarium. Nada mais canadense do que 
assistir um jogo de hóquei do Vancouver Canucks em um pub como o Forum Sports 
Bar tomando uma cerveja Granville Island, produzida na região. Quem gosta de 
dançar deve optar pela casa noturna Au Bar. O ambiente moderno e jovem recebe 
canadenses e estrangeiros.

ONDE CURTIR
ATRAÇÕES 
 
Au Bar
www.aubarnightclub.com
+1 604 648 2227 

Canada Place
www.canadaplace.ca
+1 604 775 7200
      
Forum Sports Bar
www.forumsportsbar.com
+1 604 605 1163
 
Grouse Mountain
www.grousemountain.com
+1 604 980 9311
 
Vancouver Aquarium
www.vanaqua.org 
+1 604 659 3474
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O bairro de Gastown está cheio de lojas com souvenires de Vancouver, além de 
conter o famoso relógio a vapor. Outro local perfeito para as compras é a Robson 
Street. Possui diversas lojas para todos os bolsos, como American Eagle, Guess e 
Armani Exchange. A loja de departamentos Hudson’s Bay Company é a primeira e 
a mais famosa do Canadá, onde você encontra peças de roupa na moda e super em 
conta. Já quem está disposto a pagar um pouco mais, a Holt Renfrew é  uma loja de 
departamentos de luxo com mais de 12.700 metros e marcas de celebridades como 
Twenty8Twelve, da atriz e modelo Sienna Miller, e Dolce & Gabbana. Quer encontrar 
de tudo? O Metropolis Metrotown é o segundo maior shopping do Canadá, com mais 
de 500 lojas, o lugar onde a cidade inteira se encontra. 

ONDE GASTAR
LOJAS 
 
Holt Renfrew
www.holtrenfrew.com
+1 604 681 3121

Hudson’s Bay Company
www.hbc.com
+1 604 681 6211
     
Metropolis at Metrotown
www.metropolisatmetrotown.com 
+1 604 438 4700
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Faça uma caminhada, ande de bicicleta ou patins ao som das gaivotas no Stanley 
Park, o maior parque urbano do Canadá. Por suas centenas de acres há esquilos, 
guaxinins, lagos e muita área verde. Mais tarde curta o pôr do sol sentado de frente 
para a praia em um dos troncos na areia da Sunset Beach ou English Bay. Um 
cenário sereno e romântico. Outro parque com um clima super tranquilo é o Capilano. 
Possui uma ponte pênsil de 450 pés de altura e muito verde, formando uma paisa-
gem linda. Quem gosta de uma boa leitura vai adorar a Biblioteca Central, na West 
Georgia Street. O edifício tem uma arquitetura que chama a atenção e um rico 
acervo de livros. Vale conferir a paisagem da cidade do topo do Harbour Centre, 
com 150 metros de altura, dá para ter uma visão panorâmica perfeita. Se prefere 
fazer alguns tratamentos e relaxar, escolha o Absolute Spa que já ganhou mais  
de 55 prêmios. O local é frequentado por celebridades como Gwyneth Paltrow, 
Jennifer Lopez e Zac Efron. 

RECREAÇÃO

Absolute Spa 
www.absolutespa.com 
+1 604 684 2772 
 
Biblioteca Central 
www.vpl.ca/branches/details/
central_library 
+1 604 331 3603 
 
Capilano Bridge 
www.capbridge.com 
+1 604 985 7474 
 
English Bay 
www.vancouver.ca/parks 
+1 604 873 7000 
 
Harbour Centre 
www.vancouverlookout.com 
+1 604 689 0421 
 
Stanley Park 
www.vancouver.ca/parks 
+1 604 873 7000

ONDE RELAXAR
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