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Nova York, Was, Orlando e Miami
Pacote pelos Estados Unidos incluindo em uma única viagem o que de há
mais procurado, visitando a maravilhosa Nova York a capital Washington os
parques da Disney em Orlando e compras em Miami.
Roteiro

Dia 1 - New York
Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Restante do dia livre. Hospedagem.
Dia 2 - New York
Pela manhã, iniciaremos a visita pela cidade de New York, começando pela Alta Manhattan,
Lincoln Center, o Edifício "Dakota Strawberry Fields", Central Park e Harlem. Passando pela 5ª
Avenida. Veremos também os museus Metropolitano, Frick e Guggenheim. Depois de uma parada
no Rockefeller Center, onde apreciaremos a vista da Saint Patrick Catedral, continuaremos nossa
visita até a Baixa Manhattan, passando pela Broadway, Times Square, Greenwich Village, Soho,
Chinatown, Wall Street e Battery Park (de onde teremos uma bela vista da Estátua da Liberdade,
um dos maiores cartões-postais da cidade). Os passageiros podem optar em ficar aqui ou
continuar com o ônibus até o Rockefeller Center onde terminará o tour. Não inclui regresso ao
hotel. Tarde Livre.
Dia 3 - New York
Dia livre. À noite, tour pela cidade de New York, uma experiência que não se pode perder.
Conheceremos lugares raramente visitados por turistas como: East Village, Brooklyn Heights
(sede da comunidade judaica hassídica), uma travessia pela Baía de mais ou menos 30 minutos,
com vistas panorâmicas excelentes de Manhattan. O passeio, com duração aproximada de 4
horas, também inclui a entrada para o Empire State Building (o observatório que está localizado no

1/6

86º andar nos permitirá apreciar a vista majestosa da cidade e seus arredores). Não inclui
traslado de retorno ao hotel. O regresso ao hotel será por conta dos passageiros.
Dia 4 - New York - Washington
Em horário a determinar, traslado a estação de trem para embarque com destino a Washington.
Chegada, assistência e traslado ao hotel. Tarde livre.
Dia 5 - Washington

Hoje faremos uma visita da cidade com paradas no Cemitério de Arlington, visita ao túmulo de JFK
e soldado desconhecido. Continuamos com a visita para apreciar a Casa Branca, Capitólio,
Monumentos de Washington e Memorial das Guerras da Coréia e Vietnam.
Dia 6 - Washington - Orlando
Em horário determinado traslado ao aeroporto para embarque com destino a Orlando (voo não
incluído). Chegada, recepção e traslado ao hotel. Tarde livre para visitar os parques.
Dia 7 - Orlando
Visita ao parque Magic Kingdom, o cartão postal mais famoso da Flórida e casa dos personagens
mais famosos da Disney. (ingresso incluso).
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Dia 8 - Orlando
Visita ao parque Disney´s Hollywood Studios (ex MGM), parque que homenageia o cinema e a TV,
aproveite para despencar do 13º andar na atração Torre do Terror. (ingresso incluso).
Dia 9 - Orlando
Visita ao parque Epcot, um encontro multicultural que tem como atração principal o Soarin,
brinquedo que simula um voo espetacular sobre a California, incluindo as sensações de cheiro dos
laranjais californianos. (ingresso incluso).
Dia 10 - Orlando - Miami
Manhã livre para compras ou visitar Disney's Animal Kingdom (ingresso incluso). Na parte da
tarde, traslado até Miami via JET BUS. Chegada em Miami e traslado ao hotel. Hospedagem.
Dia 11 - Miami

Dia livre para passear por esta cidade incrível. Aproveite para conhecer alguns pontos da cidade,
tais como: Coconut Grove, Dowtown Miami, Miami Beach com a região de Art Deco, South Beach
e Lincoln Road, centro das atividades noturnas, Ocean Drive e Washington Avenue.
Dia 12 - Miami
Em horário a determinar traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Brasil.
Observações:
As visitas as parques podem ter a ordem invertida conforme programação do receptivo
local.
O descritivo dia a dia pode sofrer alterações conforme o receptivo local por orientações de
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segurança, tempo ou comodidade dos passageiros.

* Saídas diárias entre 01 de janeiro e 27 de novembro

Inclui:
* 3 noites de hospedagem em New York
* Traslados aeroporto/ hotel/ estação de trem em New York
* Visita de alto e baixo Manhattan
* Visita noturna de NYC com ingresso ao Empire State Building
* Ticket de trem New York/ Washington
* 2 noites de hospedagem em Washington
* Traslados estação de trem/ hotel/ aeroporto em Washington
* Visita de Washington
* 4 noites de hospedagem em Orlando
* Traslado aeroporto/ hotel em Orlando
* Ingresso de 4 dias para os parques da Disney (Magic Kingdom/ Epcot/ Disney´s Hollywood
Studios/ Animal Kingdom)
* Traslados para os parques com o transporte do hotel
* Traslado Orlando/ Miami em ônibus
* 2 noites de hospedagem em Miami
* Traslado hotel/ aeroporto em Miami
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HOTÉIS PREVISTOS:
NEW YORK - SKYLINE HOTEL (período de 01/01/2017 a 13/03/2017 Hotel Shorehan)
WASHINGTON - RENAISSANCE ARLINGTON CAPITO WIEW
ORLANDO - CLARION LAKE BUENA VISTA
MIAMI - BEST WESTERN ATLANTIC BEACH ou similar

PREÇOS POR PESSOA EM U$ - PARTE TERRESTRE:
DATAS
01/09/ a
27/11/2016
01/01/ a
31/03/2017
01/04 a
30/06/2017
01/07 a
31/08/2017
01/09 a
29/11/2017

QUÁDRUP
LO
U$
1.790,00
U$
1.613,00
U$
1.750,00
U$
1.726,00
U$
1.790,00

TRIPLO

DUPLO

U$
1.965,00
U$
1.718,00
U$
1.912,00
U$
1.880,00
U$
1.965,00

U$
2.373,00
U$
1.988,00
U$
2.294,00
U$
2.246,00
U$
2.373,00

INDIVIDUA CRIANÇAS DE
L
10 A 16 ANOS
U$
U$ 1.135,00
3.758,00
U$
U$ 1.135,00
2.986,00
U$
U$ 1.135,00
3.539,00
U$
U$ 1.135,00
3.504,00
U$
U$ 1.135,00
3.758,00

CRIANÇAS DE
03 a 09 ANOS
U$ 1.062,00
U$ 1.062,00
U$ 1.062,00
U$ 1.062,00
U$ 1.062,00

Preços por pessoa em dólares americanos válidos para parte terrestre, sujeitos a alteração e a
disponibilidade de lugares no momento de efetuarmos as reservas.

Observações:
As visitas as parques podem ter a ordem invertida conforme programação do receptivo
local.
O descritivo dia a dia pode sofrer alterações conforme o receptivo local por orientações de
segurança, tempo ou comodidade dos passageiros.
Não inclusas as passagens aéreas Brasil/ Estados Unidos
IRRF (6,38%) para pagamentos no exterior não incluso.
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Preços não válidos para os seguintes períodos:18 a 21/01/17 Posse presidencial
Fevereiro a confirmar datas (Boat Show)
13 a 27/09/2017 (Unga)
02 a 06/11/2017 (Maratona)
Consulte nossas tarifas aéreas ou use as suas milhas!!
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