
 
1º Dia – 23 Dez (Qui) – New York / Chegada: 
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Restante do 
dia para atividades independentes. Hospedagem. 
  
2º Dia – 24 Dez (Sex) – New York / Philadelphia / 
Washington: Café da manhã americano. Saída com 
destino a Washington, passando pela Philadelphia, 
cidade onde 13 colônias declararam a sua independência 
da Inglaterra. Na chegada, realizaremos uma visita 
incluindo o caminho de Elfreth, o  antigo 
bairro Victoriano, o Boulevard Benjamin Franklin – com 
parada em frente ao Museu de Arte – e o Sino da 
Liberdade. Tempo livre para almoço (não 
incluso) no edifício onde funcionou a bolsa de 
grãos. Continuação até Washington. Chegada e tarde livre 
para atividades independentes. Hospedagem. 
  
3º Dia – 25 Dez (Sab) – Washington: Café da 
manhã  americano. Saída para uma visita panorâmica com 
duração aproximada de até 4 horas que nos levará ao 
o Cemitério de Arlington, onde se 
encontram os túmulos dos irmãos Kennedy, monumento 
à memória do presidente Lincoln, IWO JIMA, a Casa 
Branca (exterior), a Avenida Pennsylvania e o Capitólio. 
Tarde livre para visitar os museus do Instituto 
Smithsonian de forma independente. Hospedagem. 
  
4º Dia – 26 (Dom) – Washington / Niagara Falls: Café da 
manhã americano. Saída para Niagara 
Falls. A estrada percorre os estados da 
Pennsylvania e New York, atravessando os montes 
Apalaches. Chegada no final da tarde. Hospedagem. 
  
5º Dia – 27 Dez (Seg) – Niagara Falls / Boston: Café da 
manhã americano e saída para visita das espetaculares 
Cataratas do Niagara. Em horário a ser determinado 
partimos rumo a Boston. Chegada e hospedagem. 
  

6º Dia – 28 Dez (Ter) – Boston: Café da manhã americano. 
Saída para visita panorâmica da cidade percorrendo a 
Universidade de Harvard, Plaza Copley, onde se 
encontra a igreja da Trinidade, o bairro de Back Bay, 
Faneuil Hall (centro comercial), o Mercado 
Quincy e outros pontos de interesse. Tarde livre para 
atividades independentes. Hospedagem. 
  
7º Dia – 29 Dia (Qua) – Boston / Newport / New York: 
Café da manhã americano. Saída com destino a New York. 
No caminho, parada em Newport para ver esta 
cidade conhecida como a capital dos barcos a vela dos. 
Após o almoço (não incluso), continuação até New York. 
Chegada no final da tarde e hospedagem. 
  
8º Dia – 30 Dez (Qui) – New York: Café da 
manhã americano. Saída para visita da 
cidade. A caminho do Alto Manhattan, ao longo 
do Central Park, passaremos pelo Lincoln 
Center, o edifício Dakota e Strawberry 
Fields. Após de uma breve parada no Central Park para 
ver a placa "Imagine" em homenagem a John Lennon, 
continuamos até o Harlem. Faremos um recorrido pela 
5a. Avenida onde veremos os Museus Metropolitano, 
Frick e Guggenheim. Passaremos em frente à catedral de 
St Patrick's e ao Rockefeller Center. Breve parada na praça 
Madison para ter uma vista do Flatiron Building e Empire 
State. Seguimos para a Baixo Manhattan, passando por 
Greenwich Village, Soho, Chinatown, Little Italy, Wall 
Street, a igreja da Trinidad e a Capela St Paul. Desde aqui, 
caminharemos até Battery Park para admirar a Estátua da 
Liberdade. Opção por ficar na região para visitar locais de 
interesse ou regressar no ônibus até a Rua 34. Restante 
do dia livre. Hospedagem. 
  
9º Dia – 31 Dez (Sex) – New York / Partida: Café da 
manhã americano. O check out deverá ser realizado antes 
das 12:00 PM. Em horário a ser determinado traslado ao 
aeroporto e... Fim dos serviços. 

 
Preços por pessoa, parte terrestre, em US$ Dólares Americanos: 

QDP TPL DBL SGL 

USD 1.474 USD 1.635 USD 1.916 USD 3.010 

 Forma de Pagamento: Entrada de 25% e saldo em até 09x no cartão de crédito ou cheque. 
 
Valores Incluem: 
- 08 cafés da manhã americanos. 
- Tour Alto e Baixo Manhattan em New York. 
- Hospedagem em hotéis de categoria turística e/out 
turística superior. 
- Traslados de chegada e de saída em New York. 

  
Hotéis Previstos (ou similares): 
New York          Comfort Inn Midtown West 
Washington      The Westin Washington / D.C. City Center 
Niagara Falls     Sheraton Niagara Falls 
Wakefield          Four Points by Sheraton Wakefield Boston

 


