
Bem-vindo a Burlington
Ontário, Canadá

TURISMO E ATIVIDADES
A bela cidade de Burlington está localizada às margens do Lago Ontário 
com os imponentes despenhadeiros da Escarpa do Niágara ao fundo. Na 
orla está o Discovery Landing, que conta com um restaurante nas margens 
do lago e uma lagoa usada para exibição de barcos no verão e patinação 
no inverno. Esse parque excepcional pode ser visualizado em todas as 
estações do ano pela webcam ao vivo no site www.burlington.ca 

Também realizamos inúmeros festivais e eventos durante o ano, incluindo 
provas de rua, dias de portas abertas e de cultura, festival Sound of Music, 
Dia do Canadá, Dia de Joseph Brant, Fesival das crianças, A maior festa da 
costela do Canadá, festival de luzes e comemorações de Ano Novo. 
 

No centro da cidade, há uma diversidade de restaurantes e experiências 
exclusivas de compras, muitas delas com vistas espetaculares da orla. 
 

Os fãs do golfe podem desfrutar de nossos belos e desafiadores campos 
na região. Os parques e trilhas abertos são perfeitos para pedalar, correr 
e fazer caminhadas em todas as estações, incluindo o renomado Royal 
Botanical Gardens (RBG), uma atração famosa para passeios de ônibus, 
reuniões de negócios e excursões. 
  

Uma cidade apaixonada pela Arte, Burlington conta com um centro de 
artes dramáticas e musicais, museus históricos e uma galeria de arte de 
primeira classe. Famílias podem se divertir muito gastando pouco em um 
passeio de carro com belas paisagens parando em diversas atrações locais, 
incluindo o RBG, a orla, a Galeria de Arte, museus, o Parque Provincial 
Bronte Creek e as Áreas de Conservação de Halton.

Com tantas opções de entretenimento fascinantes e acessíveis, é certo que 
Burlington agrada famílias e pessoas que viajam sozinhas.

Nascer do sol no Píer de Burlington

População: 176.000
De modo geral, o clima em Burlington 
é continental, com verões quentes e 
úmidos e invernos frios e secos. As 
condições são amenizadas devido 
a proximidade do Lago Ontário, 
que tende a reduzir os picos de 
temperatura. Por mês, as temperaturas 
mais altas estão entre os 27 graus em 
julho e zero em janeiro. A precipitação 
anual é de 711 mm de chuva e  
1.295 mm de neve.

Royal Botanical Gardens por Daniel Banko

O Centro de Informação ao Turista de Burlington oferece 
informações turísticas completas sobre destinos 
de Burlington e Ontário.  No centro, são vendidos 
souvenirs, mapas e cartões postais de Burlington 
e do Canadá.  O Centro de Informação ao Turista de 
Burlington também fornece informações sobre passeios 
em grupo e planejamento de reuniões, conferências e 
eventos.  Nosso endereço é 414 Locust St., abaixo do 
estacionamento, a norte da Lakeshore Road.

Telefone .................................... 905.634.5594
Chamada gratuita ....................... 1.877.499.9989
Fax .......................................... 905-634-7220
E-mail ..................... info@tourismburlington.com
Site ........................ www.tourismburlington.com
Facebook ..............................TourismBurlington
Twitter ....................................  BurlingtonTour
Blog .............................. tourismburlington.com

Centro de Informação 
ao Visitante
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EXCURSÕES EM BURLINGTON
Entusiastas da Arte e da Horticultura 
• Conheça e explore o maior jardim botânico do Canadá, o Royal Botanical Gardens, que 

oferece passeios o ano todo. Visite grandes reservas naturais, trilhas, shows espetaculares de 
lilases, tulipas, íris, rosas, cores do outono e exibições de inverno. 

• Almoce em um dos muitos restaurantes locais de Burlington, incluindo salões de chá 
surpreendentes e terraços à beira d'água. 

• Continue seu dia passando a tarde na Galeria de Arte de Burlington, que ostenta a maior 
coleção de cerâmica contemporânea canadense do mundo, exibições de arte, e a Art Etc.  
A Loja da Galeria apresenta artesões locais e o Canadiana, um conservatório interno. 

No palco... 
•	 O The Crossroads Centre é um dos melhores centros de produção de televisão do mundo. 

Conheça suas incríveis estações de transmissão e a linda capela. 
•	 The Aldershot Players, Theatre Burlington, Tottering Biped e Drury Lane Theatre são 

apenas algumas das produções apresentadas no decorrer do ano. Confira o calendário de 
eventos em burlington.ca para obter mais informações.

• No verão, aproveite os shows gratuitos do Music in the Park, no qual se apresentam músicos 
locais, como a Teen Tour Band de Burlington, em um dos belos locais ao ar livre.

•	 O Centro de Arte Dramática e Musical de Burlington é um dos primeiros centros 
independentes verdes de arte dramática e musical de Ontário, com um teatro principal de 
718 lugares, um anfiteatro de gravações de 225 lugares, um átrio e um pátio de eventos. 
Sua localização é próxima ao Centro de Informação ao Turista de Burlington, perto do 
Waterfront no centro de Burlington. 

Ao Ar Livre 
• Passe um dia visitando muitos de nossos parques locais e áreas de conservação; Parque 

LaSalle, The Waterfront no centro de Burlington, Parque e Mansão Paletta Lakefront, 
Parque Provincial Bronte Creek, Kelso, Glen Eden, Mountsberg, Lago Crawford, Hilton Falls, 
Rattlesnake Point e as áreas de conservação de Mount Nemo. Onde quer que esteja, você 
poderá vivenciar as mais belas paisagens. Caminhe, corra ou pedale pelas trilhas com cenários 
incríveis. Visite quedas d'água, lagos e riachos, nade, pedale, esquie, pesque e observe pássaros. 

• Siga para o norte da cidade e caminhe pela trilha de Bruce, que oferece uma das biosferas 
mundiais mais espetaculares do Canadá, a Escarpa do Niágara. 

• No inverno, aprecie os cisnes-trombeteiros, que foram considerados extintos, mas 
recentemente reintroduzidos nesta região. Os cisnes escolheram as margens do lago 
de Burlington e o Parque LaSalle como seu lar para o inverno e migram de sua área de 
aninhamento no norte de Ontário para Burlington a cada ano. Confira as informações sobre 
pássaros em nosso site.

Fãs de História 
• Comece seu dia com uma visita ao Museu Joseph Brant, uma réplica da casa do Capitão 

Joseph Brant, que hospeda a história de Burlington, trajes típicos canadenses e exibições de 
acessórios. 

• Caminhe pelas ruas históricas do centro para descobrir algumas das primeiras casas 
construídas em Burlington no final de 1800. Um passeio a pé pelo centro de Burlington 
está disponível no Centro de Informação ao Turista.

• Continue sua jornada ao passado com uma visita à Casa Irlandesa na Fazenda Oakridge, 
um museu de história viva que foi restaurado para retratar as quatro gerações da família 
irlandesa que viveu na fazenda. 

• Prossiga para o norte da cidade para ver a Fazenda Spruce Lane no Parque Provincial 
Bronte Creek, o Museu Regional de Halton e o Museu de Bondes e Trens. 

• Volte no tempo e faça a Caminhada de Brock para aprender sobre a Guerra de 1812 a 1814.

Exclusividade em Compras 
• Visite o centro de Burlington e conheça o belo distrito de compras, que hospeda uma das 

livrarias independentes mais conhecidas do Canadá, A Different Drummer Books, assim 
como muitas lojas exclusivas especializadas em roupas, acessórios e presentes, além de 
diversas galerias. 

• Separe um tempo para jantar em um dos restaurantes exclusivos localizados no centro, na 
orla, ou na Village Square, com típicas ruas de paralelepípedo e arquitetura inglesa antiga. 

• Os locais para compras em Burlington incluem nomes famosos, como IKEA, Lee Valley, MEC, 
Sail, Marshalls, Costco e dois grandes shoppings.

Burlington Teen Tour Band no Centro de 
Arte Dramática e Musical de Burlington

Galeria de Arte de Burlington - Blimp Pics

Snowboard na Glen Eden

Casa Irlandesa na Fazenda Oakridge

Campo Municipal de Golfe  
Tyandaga- Blimp Pics



Paraíso	dos	Golfistas	
• Marque uma partida em um dos nove campos de golfe da cidade, como em 

muitos outros campos premiados espalhados por nossa área campestre. 
• Se preferir uma partida de minigolfe, visite os diversos campos em miniatura 

localizados dentro da cidade e nos arredores.

PONTOS DE INTERESSE
Conheça apenas alguns pontos de interesse dos quais você pode desfrutar 
durante sua visita a Burlington. 
•	 Galeria de Arte de Burlington – exibições de arte canadense, obras que 

incluem a maior coleção da arte da cerâmica contemporânea canadense. 
Loja da Galeria Art Etc. Entrada gratuita. 

•	 O Centro de Arte Dramática e Musical de Burlington - teatros modernos e 
anfiteatros para gravações no centro da cidade.

•	 O Parque Provincial Bronte – oferece atividades de patinação, esqui e 
tobogã no inverno, Spruce Lane Farm, casa de diversão para crianças, 
trilhas para caminhada, acampamentos, natação e geocaching na 
primavera e no verão. 

•	 Labirinto do Parque Central – relaxe e mande embora o estresse fazendo 
uma caminhada nesse labirinto de onze caminhos acessível para cadeirantes 
com decoração inspirada no labirinto da Catedral de Chartres, na França.

•	 Casa Irlandesa na Fazenda Oakridge – museu de história viva restaurado 
para retratar a vida na fazenda durante quatro gerações. Passeios, 
programas educativos e eventos. 

•	 O Museu Joseph Brant – réplica da propriedade de Joseph Brant que 
oferece passeios, programas educativos e eventos. 

•	 Parque Kerncliff– antiga pedreira na Escarpa do Niágara com trilhas, 
caminhos sobre pântanos, paisagens maravilhosas da cidade e área de 
ninhos de pássaros. 

•	 Marina e Trilhas do Parque LaSalle – belas paisagens do horizonte 
de Hamilton e da Ponte Burlington Skyway. A partir de meados de 
dezembro até o início de março, conheça um dos poucos lugares em 
Ontário visitados por cisnes-trombeteiros durante o inverno. 

•	 Parque Lowville – as sinuosidades de Bronte Creek nesse excepcional 
parque campestre oferece diversas áreas para piquenique, trilhas e uma 
escola antiga. 

•	 Montanha Magnética – uma das únicas montanhas magnéticas naturais 
do Canadá. Localizada na seção rural da King Rd. 

•	 Mount Nemo – despenhadeiros não explorados com florestas centenárias, 
cedros antigos e paisagens espetaculares do Lago Ontário e de Toronto.  
5 km de trilhas. 

•	 Parque Paletta Lakefront e Mansão – passeio a pé autoguiado em uma 
trilha de exploração pela propriedade. Mansão restaurada utilizada para 
reuniões e banquetes em um maravilhoso ambiente à beira d'água.

•	 Royal Botanical Gardens – atração conhecida mundialmente com 2700 acres 
de jardins de tirar o fôlego e santuários naturais espetaculares. Gardens Café 
e loja de presentes. 

•	 Passeio a Pé no Centro de Burlington – saindo do Centro de Informação 
ao Turista, faça uma viagem no tempo visitando casas, igrejas e 
estabelecimentos comerciais históricos nesse passeio autoguiado. 

•	 Waterfront Trail – trilha de 23 km pela bela orla de Burlington. Trilhas 
em ruas arborizadas e propriedades residenciais luxuosas. Trilhas fora de 
estradas pelos parques na orla com paisagem maravilhosa para o lago. 

•	 The Waterfront no Centro de Burlington – visite a Praça Dofasco Waterjet, 
veleje em barcos modelo ou patine na Lagoa Rotary Centennial e faça uma 
refeição com vista para o lago. 

•	 Trilha do Chocolate - trilha autoguiada de degustação de chocolate por toda 
a cidade.

Área de Conservação Kelso por Neil Hestor

Mansão Paletta por Blimp Pics

Pavilhão do Parque LaSalle por Kirk Johnston

Marina LaSalle por Bill Browning



Passeios Panorâmicos de Carro 
Diminua a velocidade e aproveite um passeio de carro tranquilo por toda a orla ou pelo interior de Burlington. Temos algumas 
sugestões de passeios panorâmicos de carro. Entre em contato com o centro de informação ao turista para obter direções 
detalhadas e de outros passeios de carro. 
•	 Belos Passeios - comece sua aventura no Royal Botanical Gardens, o maior jardim botânico do Canadá. A trilha mais longa 

do Canadá, a Trilha Bruce percorre toda a propriedade do RBG. A próxima parada é o Discovery Landing de Burlington, que 
fica na beira do lago e inclui uma área de diversão para crianças e uma praça com jatos de água. Do outro lado do Discovery 
Landing está a Galeria de Arte e o Museu Joseph Brant. Seguindo na direção nordeste, o Bronte Creek tem ótimas trilhas, 
acampamentos, casas de diversão e uma grande piscina ao ar livre. Abaixo da Escarpa do Niágara está o Museu Halton Region, 
localizado no centro da Área de Conservação Kelso e que é o centro para exploração da herança natural e cultural de Halton.

•	 Margem Leste do Lago – saindo do Centro Turístico, siga na direção leste até a Lakeshore Road, parando nos parques 
da orla durante o caminho; Sioux Lookout, Parque Paletta Lakefront e Parques de Burloak. Prossiga para Oakville para 
observar a chegada de barcos nos Portos de Bronte e Oakville. 

•	 Passeio de Carro pela Praia – saindo do Centro Turístico, siga para oeste e vire à esquerda no Museu – pare no Parque 
Beachway para tomar sorvete e faça uma caminhada pelas passarelas na travessia das dunas. Vire à esquerda na Eastport 
Drive, onde você pode parar no Canal para observar grandes navios cargueiros e iates passarem pela ponte levadiça. 
Caminhe pela trilha na orla no Confederation Park e pare para uma bebida refrescante com vista para o lago. 

•	 Margem Norte – saindo do Centro Turístico, siga para oeste na Lakeshore, que passa a ser North Shore Blvd. As ruas 
arborizadas com casas luxuosas têm trechos com vista para o lago durante o trajeto. Faça uma parada no Parque e Marina 
LaSalle para caminhar pelas trilhas e observar os veleiros na baía. Continue pela LaSalle Park Rd. até a Plains Rd., siga em 
direção oeste para uma parada no Royal Botanical Gardens e finalmente pela York Blvd até o Castelo Dundurn em Hamilton. 

•	 Burlington Rural – saindo do Centro Turístico, siga para o norte na Brant St. até ela mudar para Cedar Springs Rd. Percorra as 
propriedades rurais em meio a campos de golfe até chegar à Britannia Rd. Siga para leste na Britannia até Guelph Line e para 
norte até Lowville, onde você pode desfrutar de um almoço em piquenique no Parque Lowville pelas margens de Bronte Creek.

HISTÓRIA DE BURLINGTON
Os aborígenes foram atraídos para esta área pelos inúmeros recursos naturais muito antes da chegada dos primeiros colonizadores 
brancos pela beira-lago no fim de 1700. Em 1669, o famoso explorador francês Rene Roberto Cavalier, Sieur de La Salle, chegou ao 
local onde hoje é o parque LaSalle.

COMO CHEGAR
Burlington está localizada 
perto das principais 
estradas, com fácil 
acesso à grande região 
de Toronto, à Região do 
Niágara, a Kitchener/
Waterloo e a 45 minutos 
de três aeroportos 
internacionais. Go Transit 
e Via Rail também 
oferecem serviços de 
transporte para Burlington 
e outros locais. 

Cidade Milhas Quilômetros

Buffalo, Nova Iorque 78 125

Hamilton, Ontário 13 20

Kitchener/Waterloo, 
Ontário 69 110

London, Ontário 91 145

Montreal, Quebec 367 587

Cataratas do Niágara, 
Ontário 59 95

Ottawa, Ontário 279 444

Syracuse, Nova Iorque 231 369

Toronto, Ontário 30 48

Windsor, Ontário 204 328

Distâncias de Burlington

Museu Joseph Brant - Blimp Pics

Quanto estiver em Ontário, não deixe de acrescentar Burlington à sua lista de destinos obrigatórios.
Ligue para nós para obter mais informações 1.877.499.9989.
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Em 1784, os britânicos outorgaram um grande trecho de 
terra para o Capitão Joseph Brant em reconhecimento 
à sua luta ao lado dos britânicos na Guerra da 
Independência Americana. Brant vendeu lotes de sua 
propriedade e isso marcou o início da área onde hoje é 
Burlington. Duas estruturas próximas ao local da casa de 
Brant, o Museu Joseph Brant e o Hospital Joseph Brant, 
são apenas dois memoriais que levam seu nome.
O aumento de colonizadores Legalistas nesta área como 
resultado da Guerra da Revolução Americana foi seguido 
pela imigração das Ilhas Britânicas e da Europa. Os 
proprietários tinham de retirar madeira de suas terras 
para patentear as escrituras de suas Concessões Reais 
de terra. Entre 1820 e 1850, pinheiro e carvalho eram os 
principais bens de exportação da região. Durante a Guerra 
da Crimeia, as fontes de trigo da Europa foram ameaçadas, 
fazendo com que o recurso se tornasse o principal bem de 
exportação. Até 1900, Burlington havia se desenvolvido em 
uma comunidade rural próspera com fazendas de produção 
diversificada e safras lucrativas de frutas e verduras.
O período agrário de nossa história foi marcado por 
atividades que já não existem mais. Fábricas de conservas 
comerciais, colheita de gelo e fábricas de cestos foram 
substituídas por empresas modernas e indústrias de 
tecnologia avançada, que atraíram novos moradores. 
Desde a visita de LaSalle a esta região há 300 anos, 
Burlington cresceu e se tornou uma região urbana muito 
bem-sucedida com uma qualidade de vida muito atrativa.
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