
 

 

  

10 de Maio de 2017 
  

Guia Turístico de Brampton 2017 (Visitor Guide 2017) agora disponível 
 
BRAMPTON, ON – O Guia Turístico 2017 (2017 Brampton Visitor Guide) está agora disponível online 
e em formato impresso. Um grande recurso para descobrir Brampton, o guia ajuda os residentes e os 
turistas a planear lugares para ver e coisas para fazer na cidade. O guia possui algo para todos – 
conhecedores de arte, admiradores de História, aventureiros, cinéfilos, apreciadores de culinária e 
mais. 
 
Independentemente de ser residente em Brampton ou turista, este guia irá surpreendê-lo com lugares 
novos para descobrir na nossa cidade amigável, convidativa e com uma diversidade única,” disse a 
Presidente Linda Jeffrey. “Somos uma cidade dinâmica com muitos bons restaurantes e atrações 
locais interessantes. Podemos ajudá-lo a acolher turistas de fora da cidade ou mostrar lugares que 
nem sabia que existiam – orgulhamo-nos da nossa cidade e convidamo-lo a descobrir todas as vistas, 
sons e coisas engraçadas para fazer em Brampton e nos arredores.” 
 
O guia está disponível no website do Turismo de Brampton Tourism Brampton’s website e no website 
do Turismo de Toronto Tourism Toronto’s website. 
 
Tome nota dos 150 eventos e exposições especiais do Canadá planeados para o ano todo, incluindo 
oportunidades para ver sítios históricos característicos. 
 
O Guia Turístico de Brampton (Brampton Visitor Guide) é produzido pelo Turismo de Toronto (Toronto 
Tourism), a Organização de Turismo Regional de Ontário #5 (Ontario’s Regional Tourism Organization 
#5) e a Cidade de Brampton. Cópias do guia são distribuídas em Ontário, nos centros de informações 
turísticas, câmaras de comércio, hotéis, operadores turísticos da indústria e mais. 
 
Os turistas e residentes podem levantar uma versão impressa na Câmara Municipal de Brampton 
(Brampton City Hall), 2 Wellington Street West ou ligar para o número do Turismo de Brampton 
(Tourism Brampton) 905.874.3601 e solicitar que lhe seja enviada por e-mail.  
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Brampton está a pensar num panorama mais alargado: Somos uma organização apta para o futuro com um objetivo 

definido. Estamos cientes do crescimento da nossa comunidade, a juventude e a diversidade diferenciam-nos. 
Permanecemos no centro do excelente corredor da inovação do Canadá, encorajando o investimento e incrementando o 
nosso sucesso global. Estamos a construir centros urbanos dinâmicos que desencadeiam oportunidades e incutem orgulho 
nas pessoas que vivem e trabalham aqui. Estamos a fazer avançar Brampton para que se torne numa cidade conectada que 
seja inovadora, inclusiva e ousada. Siga-nos no Twitter e no Facebook.Saiba mais em www.brampton.ca 
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Natalie Stogdill 
Coordenadora de Imprensa 
Cidade de Brampton 
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http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Documents/2017_BVG_Final-Web%20Single%20Pages.pdf
http://www.seetorontonow.com/maps-and-guides/brampton-visitor-guide/#sm.00007dvzqejy7djfxi510m98r2xx1
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