Toronto verdadeira
Existem experiências que só são possíveis em Toronto, e que fazem a diferença a cada visita. Veja alguns
lugares famosos, onde você pode encontrar a essência do passado e do presente da cidade:
•

Experimente o peameal bacon (com mostarda de mel) e uma torta de manteiga no St. Lawrence
Market, que tem 200 anos de existência.

•

Pegue o 501 “Red Rocket” streetcar (um bonde) e passeie ao longo da Queen Street a partir
de The Beaches, no leste e no extremo oeste. Percorra o coração do centro da cidade e passe
por bairros ecléticos, como Leslieville, Riverside, Queen West, West Queen West, Parkdale
e Roncesvalles.

•

Pegue o ferry boat para as Toronto Islands e passe o dia nos parques ou nas praias – um pedaço
de calmaria fora da agitação da cidade. Surpreenda-se com os sinais que indicam que aqui é
“para pisar na grama.”

•

Escute shows de música ao vivo em um dos lendários lugares de eventos musicais, como
o Horseshoe Tavern (onde os Rolling Stones fizeram alguns shows de surpresa), o The Rex (para
jazz) ou o icônico Massey Hall.

•

Passeie pelo eclético Kensington Market para conhecer os brechós, cafés orgânicos, tacos,
comida jamaicana, casas de queijos, lojas de verduras e temperos indianos.

•

Veja Toronto de cima a partir do deck de observação da CN Tower, de 447 metros de altura;
ande pela cidade subterrânea, o sistema PATH, que tem 27 quilômetros e conecta os escritórios
do centro com mais de 1.200 lojas e restaurantes.

•

Caminhe pela mais alta calçada do mundo, o Edgewalk, que fica no topo da CN Tower.

•

Visite a Art Gallery of Ontario e aprecie a coleção de arte canadense com o famoso Grupo dos
Sete.

•

Vale a pena se perder no meio da multidão que lota a Yonge-Dundas Square, onde os outdoors
e as luzes de neon cercam as pessoas que passam pelo mais famoso cruzamento de Toronto.

•

Torça pelo time de hockey Toronto Maple Leafs no Air Canada Centre, e visite o Hockey Hall of
Fame para saber mais sobre a história do jogo nacional do Canadá. Aproveite e toque na Stanley
Cup, que está exposta no local.

•

Patine nos rinques ao ar livre, que ficam na Nathan Phillips Square, no Natrel Rink no
Harbourfront Centre e na Mississauga Celebration Square.

•

Faça muitas compras no Eaton Centre e nas lojas de designer famosos da Bloor-Yorkville.

•

Aprecie os sabores existentes ao redor do mundo sem sair de Toronto. Vá até Little Italy, Little
Portugal, Greektown, Chinatown, Koreatown, Little India e muitos outros.

Como há festivais, feiras, eventos e shows acontecendo o ano todo, é aconselhável ver a agenda antes
da viagem, pois você nunca sabe o que vai encontrar quando você estiver em Toronto.

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.
Contato para a imprensa:
Michelle Revuelta
Tourism Toronto, Media Relations Director
mrevuelta@torcvb.com
305-221-1773

