Vancouver Lookout – Você ainda não viu Vancouver até você tenha visto assim.
www.vancouverlookout.com
555 W. Hastings St.
Vancouver, BC V6B 4N6
fone: 604 689 0421
email: info@vancouverlookout.com
Localizado no coração da cidade e acima do prédio Harbour Centre – começa a aventura no Vancouver
Lookout com a subida no elevador de vidro em 40 segundos, atingindo 553.6 pés (186.6 m) do chão até o
observatório panorâmico. De lá, você vai desfrutar de uma vista panorâmica deslumbrante sobre
Vancouver. A histórica Gastown, o núcleo movimentado no centro da cidade, as águas cristalinas do Coal
Harbour, e do mundialmente famoso Stanley Park, estão todos à vista durante o dia ou à noite, do ponto
de vista mais notável da cidade, Vancouver Lookout.
Horário de funcionamento
Verão – Maio – Setembro 8:30-22:30
Inverno – Outubro – Abril 9:00-21:00

Faça um tour
Desfrute de uma visita auto-guiada ou deixe que os nossos funcionários experientes e amigáveis guiá-lo e
ajudá-lo a aproveitar ao máximo do seu tempo aqui. Precisando de conselho em alguma atração turística?
Nossa equipe terá prazer em ajudá-lo!

Você não fala Ingês? Não se preocupe
Pergunte sobre nosso tour em vários idiomas, o custo está incluído no bilhete de entrada.

Traga as crianças
Uma aventura que seus ﬁlhos não vão esquecer! Atividades interativas de graça, e nosso Programa Pilotos
Mirins tem certeza de mantê-los ocupados e completamente entretidos!

Aluguél para Eventos
O Vancouver Lookout oferece um ambiente exclusivo garantido para elevar qualquer experiências de
eventos com as nossas perspectivas modernas e espaço ﬂexível. Este local único e icônico com vista de
360 º é apropriado para eventos beneﬁﬁentes, lançamentos de produtos, conferências de imprensa,
eventos sociais, recepções, festas de empresas e recepções de casamento.

Os bilhetes de entrada são válidos durante todo o dia
Comece o seu dia com uma bela vista para o horizonte, em seguida, volte à noite para desfrutar do
pôr-do-sol e das luzes da cidade.

Direções e Transportes
O Vancouver Lookout está localizado no Harbour Centre na 555 West Hastings Street, entre Seymour
Street e Richards Street.
A pé: Estamos localizados no coração da cidade, a poucos passos de grandes hotéis e alguns quarteirões
do Vancouver Convention and Exhibition Centre, Canada Place e a histórica Gastown.
Transporte Público: Localizado em frente a Waterfront Station, onde encontrará o Skytrain (sistema de
metro), Canada Line (linha que vai para o YVR Aeroporto de Vancouver e Richmond) e o SeaBus (ferry de
passageiros para North Vancouver). As paradas de ônibus estão localizados na frente e de trás do prédio
Harbour Centre.
Estacionamento: Além do estacionamento na rua pago através do parquímetro, existe o estacionamento
privado Parkade que está localizado na 450 W. Cordova Street, adjacente ao Harbour Centre. Os ônibus de
tourismo pega e deixa passageiros em zonas determinadas na Richards Street e Seymour Street.

Suite #3300
555 West Vancouver Street
Vancouver, B.C V6B 4N6
Telephone: 604-689-0421
Fax: 604-589-5447
Email: info@vancouverlookout.com
Website: www.vancouverlookout.com

