
 
15/04/2022 

BLOQUEIO CARNAVAL – 19 A 25 DE FEVEREIRO 2023  
 

Inclui :  
 Tke aéreo Rio / Nyc / Rio, voando American Airlines. 
 05 noites de hospedagem no hotel Riu Plaza Manhattan Times Square com café da manhã incluído. 

 

Preços por pessoa em dólares americanos (Não inclui taxa de embarque ): 

Sgl Dbl Tpl Qdp 

U$ 1.859,00 U$ 1.469,00 U$ 1.439,00 U$ 1.399,00 
Crianças pagam como adultos em New York. 

 
 

Observações Terrestre: 
OBS 1: Preços acima só são válidos, desde que o hotel esteja confirmando nos valores descritos abaixo. Caso o mesmo confirme em 

uma tarifa mais cara, ou caso seja alterado para outro hotel, favor efetuar cálculo de suplemento como informado abaixo na OBS 3. 
 

Hotel cotado como base desta tabela Noite extra por apartamento em U$ 

RIU PLAZA MANHATTAN TIMES SQUARE – 4* 
145 West 47th Street 

U$ 162, SGL e DBL // U$ 225, TPL // U$ 270, QDP 

OBS 2: O hotel Riu cobra uma taxa de resort, a ser pago diretamente ao hotel. 

 
OBS 3: Para calcular os suplementos para os outros hotéis, deduzir do valor total do novo hotel escolhido, o valor do crédito do hotel base cotado 
acima. Ex: Em QDP crédito : U$ 270, x 5 noites = credito total U$ 1.350,  
EX : Novo hotel escolhido custa U$ 300, serão 5 noites em um apartamento Quadruplo (QDP). 
Fazer – U$ 300, x 05 (noites) = U$ 1.500, (novo total) – U$ 1.350, (crédito pacote base) = U$ 150, : 4 = 38,00 por pax. 
Basta então somar este suplemento ao preço do pacote em QDP (U$ 1.399,00 acima) para encontrar o preço no novo hotel, já com as 05 noites.  
 

OBS 4: Temos diversas opções de traslados e passeios maravilhosos, consulte-nos. 
OBS 5: Temos praticamente todos os shows da Broadway em Nyc, para venda online direta e com ótimos 
preços. Não deixe de nos consultar. 
 

 Voos (Previstos): 
IDA VOLTA 

AA  974   19 FEV    GIGJFK     2300 / 0700  AA    973    25  FEV    JFKGIG     2130 / 0915 

 
 Forma de pagamento (Câmbio de venda New IT): 

Todo o pacote em até 10 vezes em reais, sendo uma entrada de 25% + taxas de embarque e taxa de remessa (caso haja) e saldo em 
09 vezes com cheques pré-datados ou nos cartões de crédito (Mastercard, Visa e Amex). 
 

 Observações Gerais: 
1. Preços não incluem taxas de embarque, taxa de remessa, taxa de resort nos hotéis, vistos ou extras pessoais. 
2. Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio e a confirmação em classes específicas.  
3. Financiamentos sujeitos a aprovação. 
4. O hotel e serviços dependem da confirmação. Caso não seja possível, pode haver acréscimo ou será indicado um similar. 

 
 


