CIRCUITO REGULAR COM EXPERIENTES GUIAS LOCAIS

NOVA IORQUE,
WASHINGTON & NIÁGARA

CIRCUITO clássico

Comparência no respetivo aeroporto 3 horas antes da partida.
Formalidades de embarque e partida em voo regular, TAP Air
Portugal, com destino a Nova Iorque. Desembarque assistido e
transporte ao Hotel Skyline ou similar. Alojamento.

2º DIA NOVA IORQUE / NIAGARA FALLS (656KM)
Pequeno-almoço no hotel. Partida para início do circuito, em
autocarro, com destino à cidade dos namorados, Niagara Falls,
passando pelos estados de New Jersey e Pennsylvania. Paragem
para almoço livre durante o percurso. À chegada transporte ao
Hotel Sheraton at the Falls, ou similar. Em horário a combinar
localmente, faremos um passeio aos Tuneis Cénicos. Alojamento.

3º DIA NIAGARA FALLS / TORONTO (128 KM) /
NIAGARA FALLS (128 KM)
Pequeno-almoço americano no hotel. Saída em direção a Toronto, uma das mais belas cidades do Canadá, que teve origem em
diferentes grupos étnicos que se uniram para criar este belo país.
À chegada início da visita panorâmica desta cidade incluindo Dominion Centre, a Câmara Municipal, a Universidade de Toronto e
o Ontário Place. Regresso a Niagara Falls, onde haverá tempo livre
para almoço (não incluído), seguido de visita panorâmica com
passagem pelo “Table Rock”, o Relógio Floral, a zona residencial e
vitivinícola de Niágara e a “Niagara on the Lake”, uma típica cidade
em estilo vitoriano. Regresso ao hotel. Alojamento.

4º DIA NIAGARA FALLS / WASHINGTON (660 KM)
Pequeno-almoço americano no hotel. De manhã cedo, partida para
sul, atravessando os estados de New York, Pensilvânia e Maryland
através das paisagens majestosas dos Montes Apalaches até chegar,
já ao ﬁnal da tarde, à imponente capital dos Estados Unidos – Washington (paragem durante o percurso para almoço livre). Esta
cidade é o centro administrativo, legislativo e judicial do país e a sua
aparência condiz com a importância que tem para a nação. Embora
seja um lugar repleto de políticos e diplomatas, a cidade não é burocrata ou fria. Pelo contrário, vê-se gente de todos os cantos do
mundo pelas ruas e avenidas, limpeza irrepreensível, de horizontes
largos, que sabe impressionar muito bem os seus visitantes. Alojamento no Hotel Renaissance Arlington Capital View ou similar.
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Pequeno-almoço americano no hotel. Partimos em direção a Filadélﬁa, o berço da América livre. À chegada breve visita panorâmica de cidade, orientada pelo guia, passando pelo caminho de
Elfreth, o antigo bairro vitoriano e a avenida Benjamin Franklin
com paragem em frente ao Museu de Arte e ao Sino da Liberdade.
Continuação da viagem para Nova Iorque. Chegada e transporte
ao Hotel Skyline ou similar. Alojamento.

7º DIA NOVA IORQUE
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar, saída para visita
panorâmica, com guia local, da cidade conhecida como a “Grande Maçã”. Da visita destacamos: Central Park, Lincoln Center, St.
John, Ponte George Washington, Harlem, 5ª Avenida, Rockefeller
Center, China Town, Wall Street. Paragem no Battery Park para
vista sobre a Estátua da Liberdade (os passageiros que decidirem
ﬁcar na zona sul de Manhattan, regressarão por meios próprios
ao hotel). Tarde e noite livres para continuar a descoberta desta
fabulosa metrópole, única no mundo, onde a atividade humana
se mantém 24 sobre 24 horas. Sugerimos visita a um dos mais
extraordinários museus do mundo, o Metropolitan Museum. Alojamento.

8º DIA NOVA IORQUE / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para compras ou outras atividades de gosto pessoal. Em hora a indicar localmente transporte
ao aeroporto. Formalidades de embarque e saída em voo regular,
TAP Air Portugal, para Lisboa ou Porto. Noite e refeições a bordo.

Chegada ao respetivo aeroporto. FIM DA VIAGEM
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NOVA IORQUE
FILADELFIA

EUA

DATAS DE PARTIDA
DEZEMBRO 25

ABRIL

9 16

12 26

DUPLO

INDIVIDUAL

CRIANÇA

Dez

€ 2.455

€ 3.315

€ 1.475

Mar

€ 2.255

€ 3.045

€ 1.395

Abr

€ 2.345

€ 3.095

€ 1.455

MARÇO

PREÇO POR PESSOA
DATAS

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 335 (saída de Lisboa) (sujeito a alteração). Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois adultos. (mínimo 2 participantes)

SUPLEMENTOS
Partidas do Porto ou Faro - por pessoa (ida e volta) € 60

O PREÇO INCLUI
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

TORONTO
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CANADÁ

6º DIA WASHINGTON / FILADELFIA (228 KM) /
NOVA IORQUE (152 KM)

Pequeno-almoço americano no hotel. A manhã é dedicada à vi-

WASHINGTON
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sita dos famosos monumentos desta grande cidade dos quais se
destacam a panorâmica da Casa Branca, o Capitólio dos Estados
Unidos – sede do Congresso, o Monumento Washington e o Memorial Lincoln. Visita ainda ao Cemitério Arlington, onde se encontram os túmulos dos irmãos Kennedy. Tarde livre para visitas
de gosto pessoal. Sugerimos explorar os museus desta cidade,
com destaque para o Museu do Ar (os passageiros que optarem
por ﬁcar na área junto aos museus após ﬁnal da visita, regressarão
por meios próprios ao hotel). Alojamento no hotel.

9º DIA LISBOA OU PORTO
5º DIA WASHINGTON
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NOVA IORQUE NIAGARA FALLS WASHINGTON

NOVA IORQUE • NIAGARA FALLS • TORONTO • WASHINGTON • FILADELFIA
1º DIA LISBOA OU PORTO / NOVA IORQUE
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•
•

Passagem aérea para os percursos indicados, em voos TAP Air Portugal,
classe económica e com o direito ao transporte de 1 peça de bagagem até
23kg;
Transporte do aeroporto para o hotel em Nova Iorque e vice-versa;
Estadia de 3 noites em Nova Iorque, no hotel indicado ou similar, em regime de alojamento e pequeno-almoço;
4 Noites de alojamento, nos hotéis indicados ou similares, durante o circuito do 2º ao 6º dia, em regime de alojamento e pequeno-almoço;
Circuito em autocarro de turismo com ar condicionado, de acordo com o
itinerário (do 2º ao 6º dia);
Acompanhamento durante todo o circuito (do 2º ao 6º dia) por um guia
de língua espanhola ou bilingue (espanhol/português), mediante disponibilidade;
Meio-dia de visita panorâmica de Nova Iorque, acompanhada por guia local de língua espanhola ou portuguesa (mediante disponibilidade);
Todas as visitas mencionadas no programa que não constem como facultativas ou opcionais;
Visita aos Tuneis Cénicos;
Serviço de bagageiros nos hotéis durante o circuito, do 2º ao 6º dia (1 peça
de bagagem por pessoa);
Seguro Multiviagens – capital € 30.000*;
Taxas de turismo, serviço e IVA;
Taxas de aviação - € 335 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 66

O PREÇO não INCLUI
•
•

Bebidas, despesas de caráter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como incluídos;
Gratiﬁcações.

Documentação Obrigatória
•
•

Obrigatoriedade de obtenção de autorização de entrada nos Estados
Unidos, através do site: www.cbp.gov/esta
Passaporte individual de leitura ótica com prazo mínimo de validade de 6
meses após a data de entrada nos EUA.

NIAGARA FALLS

GRANDES VIAGENS

Nortravel Operador de Confiança
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