Temporada de férias e inverno
Tradições anuais
•

A parada de Santa Claus sempre começa fora da temporada de férias de Toronto, no meio da
segunda quinzena de novembro. Divertindo pessoas de todas as idades desde 1905, o desfile é
uma das mais antigas tradições de Toronto. Animados carros alegóricos saem da esquina entre
as ruas Christie e Bloor, acompanhados por dezenas de bandas e milhares de participantes
fantasiados, todos aplaudindo junto com as crianças.

•

No final de novembro acontece outro evento tradicional: a Cavalcade of Lights, apresentada
pelo Great Gulf. O evento marca a primeira iluminação da árvore de Natal oficial de Toronto,
que é comemorada com apresentações musicais ao vivo. Mais de 100.000 eficientes lâmpadas
de LED iluminam a Nathan Phillips Square.

•

No início de novembro, a Royal Agricultural Winter Fair apresenta 300 fornecedores, shows
com cavalos e cães, além de outros.

•

Do final de novembro ao início de dezembro o One of A Kind Show é o lugar ideal para
encontrar um presente artesanal único. Esta mostra de artesanato apresenta trabalhos feitos a
mão por mais de 800 artistas, fabricantes, designers e artesãos.

•

Durante as primeiras duas semanas de dezembro o histórico Distillery District se transforma
no Lowe’s Toronto Christmas Market, inspirado nos mercados do Leste Europeu. Beba vinho
quente, escute os cânticos clássicos e se aqueça ao lado de uma lareira saboreando comidas
típicas, como vitela ou poutine, um famoso prato canadense. As crianças sempre se divertem
com as performances do festival e os passeios.

•

Duas das maiores lojas de departamentos de Toronto decoram as suas vitrines com o tema da
festa, se exibindo luxuosas para receber os clientes. As famílias adoram as vitrines da The Bay, a
principal loja localizada em frente ao Eaton Centre. Na cidade os fashionistas se impressionam
com o merchandising criativo da Holt Renfrew.

•

A suntuosa, cômica e fascinante versão do E.T.A. , o conto de Natal de Hoffmann do National
Ballet of Canada, o Nutcraker, foi criado em 1995 e até hoje encanta o público, principalmente
as crianças.

•

Performances musicais e festivas de todos os tipos acontecem no Massey Hall e no Roy
Thomson Hall. Jazz, pop, orquestras, coros e vários tipos de música ajudam a celebrar a época
de Natal.

Diversão em família no inverno
•

O Toronto Zoo celebra a estação com o seu anual Boxing Day, uma tradição chamada
de Christmas Treats Trek, quando os animais esperam pelas guloseimas que só recebem nesta
época.

•

No Elgin and Winter Garden Theatre Centre o aclamado produtor Ross Petty é conhecido por
suas cômicas pantomimas dos tradicionais contos de fadas. As peças são apresentadas durante
toda a temporada de férias. Petty é conhecido por interpretar um personagem feminino, que já
é tradicional.

•

Amarre os cadarços de seus patins e aproveite um dos muitos rinques de patinação. A Nathan
Phillips Square, Natrel Rink do Harbourfront, Evergreen Brickworks e Mississauga Celebration
Square são algumas das ótimas opções.

•

Se a neve acumular os tobogãs nas colinas da cidade mantêm o clima familiar em alta.
O Centennial Park em Etobicoke tem uma das maiores Colinas. Os parques Riverdale Park
e Withrow Park no extremo leste são as opções populares para famílias; lembre-se de se
aquecer com chocolate quente no Rooster Coffeehouse. O High Park e o Trinity Bellwoods Park
são as boas opções do extremo oeste.

•

O ROM for the Holidays ocupa famílias e estimula o espírito do feriado com duas semanas de
programação no Royal Ontario Museum (ROM).

Mostras nos bairros
•

Uma árvore de 40 pés decora o Distillery District.

•

Vinte e duas árvores em azul, branco e ouro, assim como uma exposição de renas, agita a
interseção da College-Yonge.

•

Na Yonge-Dundas Square ergue-se uma escultural árvore de 40 pés enfeitada com 52.000
lâmpadas azuis e brancas.

•

No meio do Eaton Centre brilha uma enorme árvore que muda a cada ano.

•

Na Nathan Phillips Square fica uma das mais famosas árvores; uma árvore de 60 pés decorada
com 12.000 lâmpadas de LED e 700 ornamentos. A colocação das luzes na árvore demora duas
semanas para ser concluída.

•

Árvores de Natal cheias de luzes azuis alinham os bairros de Summerhill e Greektown na
Danforth

Festas de Ano Novo
•

A celebração do Ano Novo em Toronto não seria completa sem a festa anual da City TV
na Nathan Phillips Square. Quarenta mil pessoas se reúnem para se divertir de graça, assistindo
performances ao vivo e participando da contagem regressiva para a chegada do novo ano.

•

Na Mississauga Celebration Square a festa começa com as delícias gourmets dos food trucks, e
continua com o Mississauga Art Council’s Limelight Block Party, que reúne os melhores grupos
de dança da cidade, músicos e artistas de sucesso.

•

No centro de Brampton uma série de atividades divertidas inclui malabaristas, artistas em
pernas de pau, dois concertos ao vivo, dois shows de fogos de artifício e muito mais.

•

As crianças vão amar a Toronto Zoo’s New Year Eve’s Family Countdown, que acontece das 17h
às 20h. As famílias podem visitar os novos e selvagens amigos nos pavilhões das
Americas&Australasia e no Tundra Trek. Há diversas opções de entretenimento, incluindo shows
de mágica e música.

•

Na orla de Toronto a Mariposa Cruises oferece um cruzeiro de véspera de Ano Novo completo,
com jantar, dança e, o melhor de tudo, uma visão brilhante do horizonte de Toronto.

Curiosidades
•

Em 1913 a Santa Claus Parede do Eaton (uma loja de departamentos de Toronto) foi
programada para o Papai Noel ser puxado por uma rena, que havia sido importada de Labrador,
Canadá, exclusivamente para o desfile. A rena tinha um veterinário dedicado, que cuidava dela e
de sua dieta especial de musgo. Depois da parada, a rena foi levada para a propriedade de um
executivo do Eaton, fora de Toronto.

•

O One of a Kind Show é hoje a maior mostra de artesanato para o público da América do Norte.

•

O Mercado de Natal de Lowe foi inaugurado em 2010, mas em 2012 já tinha mais de 204.000
visitantes.

•

O The Nutcracker do National Ballet tem 214 artistas em cada show: 70 dançarinos
profissionais, 60 estudantes de dança, 60 músicos e 24 cantores.

•

A pior nevasca de todos os tempos registrada no Pearson International Airport aconteceu em
25 de fevereiro de 1965, quando caiu 39,9 centímetros de neve.

Sobre o Turismo de Toronto
O Turismo de Toronto, Toronto’s Convention and Visitors Association, é uma associação da indústria com
mais de 1.100 membros, estabilizada para a venda e a divulgação da região de Grande Toronto como um
destino excepcional para os turistas, delegações e viajantes a trabalho de todo o mundo. O Turismo de
Toronto opera em parceria com a Associação de Hotel da Grande Toronto e com o Ministério de turismo e
cultura de Ontário, como uma Organização regional de turismo 5. Para mais informações,
visite www.seetorontonow.com.br.
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