
 

 

Segue lista de 35 coisas que esperam 

vocês assim que vocês desembarcarem 

aqui no Canadá dia 14 de abril... 

Adiantamos que vocês irão curtir muito! 

Estamos contando os dias para ter vocês 

aqui com a gente! 

 

Ju, Gaby e Joe 

 



1 
Subir na CN Tower 
final do dia para 
assistir ao pôr do 

sol e jantar (há 
um restaurante 

no topo da torre)  

2 

Passar na loja de 
cerveja e vinho e 

achar todos os tipos 
de bebidas do 

mundo por um 
preço super bom! 

 

3 
Visitar a Casa 

Loma, o 
castelo de 
Toronto 

 

4 Passear pela 
Universidade de 

Toronto (Universidade 
aonde a Gaby estuda) 

 

5 
Passear pela 

cidade no 
nosso carro 

novo  



6 
Passear com o 
Joe pelas ruas 

de Toronto 
 

7 
Fazer compras no 

Eaton Centre, shopping 
aonde “você pode 
encontrar tudo”! 

 

8 
Almoçar e passear 

pelo Mercado 
Público da cidade (St 

Lawrence Market) 
 

9 
Passear pelas 

Cataratas do Niagara 
e almoçar em 

Niagara on-the-Lake 
(em um dos castelos 

de vinho) 
 

10 
Passear pelas 

ilhas de 
Toronto 

 



11 Comer o 
churrasco do 

Marceu (delicioso) 
 

12 
Passear por Chinatown, 

Kensington Market e 
Spadina e fazer umas 

comprinhas 

 

13 
Conhecer os 
museus da 

Cidade  
 

14 
Caminhar pelo 

Harbourfront (passeio 
ao redor do lago 

Ontario) 

 

15 Conhecer 
nossa casa! 

 



16 
Comer no restaurante 

Grego que amamos 
(Pan on the Danforth) 

 

17 
Conhecer 

aonde a Gaby 
e o Ju 

trabalham  

18 
Passear pela Bloor Street e 

Yorkville, aonde as lojas 
mais chiques e famosas da 

cidade se encontram 

 

19 
Visitar o Algonquin Park 

(reserva florestal ao 
norte de Toronto) 

 

20 
Conhecer (ou visitar 

novamente) o 
centro da cidade 

 



21 
Passear pelas praias de 

Toronto (para poder 
conhecer e comparar com 

as do Brasil) 

 

22 
Jantar em um dos 
restaurantes da 

Little Italy (Pequena 
Itália) uma comida 

típica italiana 

 

23 
Conhecer a Union 

Station (estação de 
trem e um dos 

cartões postais da 
cidade) 

 

24 
Comer uma comida 

típica canadense 
(poutine, peru com 

molho de amora, 
frango com maple 

syrup)  

25 
Passear por 5 dias 

pelos USA  
(New York City) 

 



26 
Fazer panqueca de 

carne (Anna) e camarão 
com aipim (Zezê) 

 

27 Andar de Metro e 
Streetcar 

 

28 
Visitar o Royal 

Botanical Gardens 

(maior jardim 
botânico do Canadá) 

 

29 
Comemorar o feriado 
de Páscoa em outro 

país 

 

30 Falar inglês 

 



31 
Levar Seu Ghisi 
na MEGAloja 
de Pescaria 

 

32 Se perder fazendo compras 

em um supermercado 
canadense 

 

33 
Final de tarde 

num pub 
irlandês 

 

34 
Passar o dia das 
mães aqui em 

Toronto 

 

35 
Matar a 

saudade dos 
seus filhos 
queridos  

 


