Toronto para famílias
Diversão e Aventura sob medida para as crianças:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Descubra como as coisas funcionam no Ontario Science Centre, com áreas que agradam todas
as idades, desde crianças até adolescentes.
Fique frente a frente com milhares de animais no Toronto Zoo, Ripley’s Aquarium of
Canada, Riverdale Farm; se for apaixonado por cachorros não deixe de visitar o PawsWay
Toronto.
Faça uma imersão cultural na Art Gallery of Ontario e no Royal Ontario Museum; ambos têm
áreas para crianças e muitas atividades interativas.
Caminhe através da história e pelo mundo por meio dos sapatos expostos no Bata Shoe
Museum.
Tenha uma nova perspectiva da cidade do alto da CN Tower.
Brinque de príncipe e de princesa na Casa Loma, um verdadeiro castelo, com 98 cômodos,
torres que podem ser escaladas, estábulos privados e passagens secretas. Se preferir construir
seu próprio castelo vá até o Legoland Discovery Centre.
Entre na história no Fort York National Historic Site e no Black Creek Pioneer Village.
Torça pelo jogo nacional do Canadá no Hockey Hall of Fame.
Caminhe, ande de bicicleta e passeie pelas áreas de conservação e pelos parques do Evergreen
Brick Works, do Toronto Botanical Garden e do Allen Garden Conservatory.
Torça por um dos times de Toronto, o Toronto Blue Jays (basebol) e o Toronto Argonauts
(futebol americano) no verão, o Toronto Maple Leafs (hockey) e o Toronto Raptors (basquete)
no inverno, e o Toronto FC (futebol) no outono.
Explore as montanha-russas do Canada’s Wonderland, a roda-gigante do Canadian
National Exhibition, em Agosto, o carrossel dentro da Fantasy Fair, os rios nervosos do Wild
Water Kingdom, ou, quem sabe, apenas visite os simuladores do Playdium.
Divirta-se pulando nos muros do Sky Zone Indoor Trampoline Park.

Parques, praias e praças
•

•

A uma curta distância de ferry boat estão as Toronto Islands, um lugar perfeito para o lazer, seja
fazendo piqueniques, explorando as trilhas de bicicleta ou relaxando nas praias. Interaja com
Franklin, a tartaruga do The Franklin Children’s Garden no Centre Island. Na parte oeste da
cidade está o High Park com seus jardins, um zoológico e amplos espaços abertos para brincar.
Faça um tour de observação de pássaros, caminhando ou de bicicleta, para sentir o cheiro das
flores silvestres nos cinco quilômetros de selva urbana no The Leslie Street Spit.

•

•

•

Ande pela beira do lago e descubra o Harbourfront Centre, onde as crianças adoram ver as
ondas varrendo as plataformas e os guarda-sóis amarelos. Ou, se preferir, opte pelo guarda-sol
cor-de-rosa e pela areia em torno da antiga refinaria de açúcar na Sugar Beach. The Beaches,
um bairro que fica no lado oeste de Toronto, oferece a melhor e mais popular praia para nadar,
caminhar ou andar de bicicleta no calçadão.
Para aproveitar a energia da cidade grande, vá até a Yonge-Dundas Square, que está sempre
cheia de gente em seu entorno, tem luzes, shows e fontes de água. Na Nathan Phillips Square,
em frente à Prefeitura, acontecem muitos eventos e concertos; no inverno a praça ganha o mais
famoso rinque de patinação no gelo ao ar livre da cidade.
O Toronto Railway Museum and Roundhouse Park está na base da CN Tower e é um ótimo
lugar para relaxar admirando a vista da cidade enquanto as crianças brincam com a rodovia em
miniatura.

Artes e histórias
•
•
•

O Young People’s Theatre produz teatro para crianças durante o ano todo. No Famous PEOPLE
Players há teatro de luz negra, com jantar e diversão para todas as idades.
O maior festival público de filmes do mundo, o Toronto International Film Festival, também tem
um festival dedicado às crianças, o Sprockets: TIFF Kids, que acontece em abril.
Reúna sua família embaixo de uma tenda no Artscape Wychwood Barns para um conto de
aventura com o Storytelling Toronto.

Vale a pena saber: Nos finais de semana e feriados, o passe de um dia do Toronto Transit Commission
(TTC) permite viagens ilimitadas para dois adultos com mais de quatro crianças por apenas CAD$11.
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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