
Antes de entrar na garagem você
irá virar a esquerda. Siga as
placas escritas: "Trains to City". 

PASSO 4

Suba escada rolante ou
elevador. 

Você chegará no metro interno
do aeroporto que irá te levar até
a estação da UP EXPRESS
PEARSON STATION. Esse
metro interno é rápido e fácil.
Você verá o nome no letreiro
luminoso. 

PASSO 5 PASSO 6

SIGA PARA UP EXPRESS PEARSON STATION

Encontrar o terminal da UP EXPRESS é muito fácil. Você poderá facilmente identificar as placas que

indicam até o terminal 1. É muito fácil e não precisará andar muito com suas malas. Fizemos um

passo a passo para te ajudar saindo de cada terminal do Aeroporto. 

PASSO A PASSO PARA SAIR DO AEROPORTO DE TORONTO PARA DOWNTOWN

Logo na saída do terminal onde
você pegará suas malas tem um
quiosque de venda ou quichê
para você poder comprar o ticket
do trem. Você poderá pagar no
cartão de créditos facilmente. 

PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3

Pegue o elevador ou as escadas
rolantes e siga para o segundo
andar do aeroporto. Depois vire a
direita. Ali nas placas. 

Ande nesse corredor no sentido
da garagem, até o final. Fique na
esquerda. 

TERMINAL 1 - CHEGADA:



TERMINAL 3 - COMO IR DO TERMINAL 3 PARA UP EXPRESS 
PEARSON STATION 

PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3

Siga a placa onde terá escrito
"Trains to City". Você pode pegar
o elevador ao lado do portão D
até o 3 andar. OU

Se preferir pegar a escada
rolante que fica ao lado do
portão F. E suba até o 3 andar. 

Siga até o final desse corredor. 

PASSO 4
PASSO 5 PASSO 6

Qualquer um dos lados irá te
levar até a plataforma de trem.
De um lado você pegará o
elevador e do outro você poderá
subir mais um lance de escadas
rolantes. 

Você pegará o metro interno até
a UP EXPRESS STATION.
Basta pegar o metro gratuito
interno que liga o terminal 3 ao
terminal 1. 

Quando você chegar ao Terminal
1 já estará na plataforma do UP
Express e verá essas máquinas
para comprar seu ticket e um
quichê. 



A estação UP Express fica no extremo oeste da Union Station, na passagem SKYWALK®. 
A interseção principal é a Front Street e a York Street (97 Front Street West), e a estação pode ser
acessada pela passarela do SKYWALK.

A UP Union Station fica nesse  SKYWALK®, é muito fácil de localizar.
Optamos por descer nesse lugar porque era o mais perto do apartamento
que iríamos ficar.  

Dentro da Union Station tem várias lanchonetes, caixas eletrônicos para
saques em diversas moedas e a Central de Turismo de Toronto. Com lojinha
e várias mapas, revistas e tudo mais sobre a cidade.  

DICA MASTER: Se você, como nós chegar muito antes do horário do seu
check in, por $5 dólares por mala, você pode deixar suas malas no locker do
Hotel TORONTO INTERCONTINENTAL CENTER que fica ao lado da
estação. (End: 225 Front St W, Toronto, ON M5V 2X3, Canadá) 

Chegando na Union Station Downtown Toronto

Melhor lugar para 

hospedar emToronto

Bloor Up/ Go Station 

• O principal cruzamento é Dundas Street West e Bloor Street West. 
• Localizado na 1456 Bloor Street West, em Toronto, entre a Lansdowne
Avenue e a Dundas Street West; é do outro lado da rua do 
TTC Dundas West estação na linha de metrô Bloor-Danforth. 
• O serviço pode ser acessado pela Bloor Street West sob a ponte
ferroviária. 
• Um serviço de recolha de passageiros e drop-o-loop está localizado em
2400-2440 Dundas Street West, atrás da loja FreshCo. 
• A Estação Bloor UP / GO é uma estação ferroviária na linha Kitchener
da GO Transit e no serviço ferroviário aéreo UP Express. 

Weston Up/ Go Station 

A estação UP Express está localizada em 1865 Weston Road, perto da
interseção principal de Lawrence Avenue West e Weston Road.

A estação que você irá descer depende da localização do seu hotel. 
Mas se você chegar cedo e quiser aproveitar para conhecer a cidade, 
sugerimos a Union Station. 

Além do Centro de informações ao turista, que poderá te ajudar e ainda mostrar os eventos 
que estão rolando na cidade. Você ainda poderá conhecer vários pontos turísticos a poucos 
passo. 
A Union Station faz conexão com o GO TRAIN e o metro da cidade. 



Ponto do City Sightseeing na Union Station 
Downtown Toronto

Você chegou cedo, mas está cansado e não quer ficar andando por Toronto antes de 
tomar um banho. Uma dica é pegar o City Sightseeing Toronto e aproveitar para fazer 
um super reconhecimento de área. A volta toda dura menos de 2h.  

No dia que chegamos, largamos as malas no TORONTO INTERCONTINENTAL HOTEL e 
seguimos para o ônibus turístico, fizemos a volta completa anotando os lugares que 
gostaríamos de voltar. (Mais barato que ficar rodando de Uber) e depois descemos no 
Distillery District , que é uma área onde funcionou uma fábrica enorme, destilaria que já 
foi uma das maiores do mundo e hoje abriga vários bares, restaurantes e lojinhas. Mas 
isso é outra história. 

O fato foi que resolvemos almoçar por ali e curtir uma tarde de verão em Toronto, 
comendo as famosas ostras da região no Pure Spirit Oyster Bar. 

Como não desperdiço tempo em dólar, a dica é:


