
 

PV013-2019 Encantos do leste 10 Dias - 9 Noites ( Saídas Boston)  

 

• PV020- 2019 Fantasia Americana 2019 12 dias – 11 noites - ( Saídas de Washington) 

 

• PV026- 2019 Imagens do Leste Com café da manha 9 Dias - 8 Noites ( Saída de Chicago) 

 

• PV042- 2019 Panoramas do Leste Com café da manhã 13 Dias  12 Noites ( Saídas de Chicago) 

 

• PV046- 2019 Rota da Musica 9 Dias  8 Noites ( Saídas de Chicago ) 



Encantos do Leste 
2019 

 

Café da manhã Americanos 
Boston a New York 
 

                                        10 Dias / 9 Noites 
 

Maio 3 10 17 24      31 

Junho 7      14 21 28 

Julho 5 12 19 26 

Agosto 2   9 16 23 30 

Setembro 6 13 20 27 

Outubro 4 11 18 25 

Novembro 1 8 

Dezembro 20 

2020 

Março 6 20 

Abril 3 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 1: Boston 

Recepção no aeroporto e traslado a seu hotel. Resto do dia livre. 
 

Dia 2: Boston 

Café da manhã Americano. La visita panorâmica inclui Faneuil Hall, 

Quincy Market, as áreas de Beacon Hill e Back Bay onde pode apreciar 

um contraste entre o antigo e o moderno; Copley Square onde se 

encontra a Igreja da Trinidade, a torre John Hancock,a Igreja Cientifica 

de Cristo y o Museu de Belas Artes. 

Cruzando o Rio Charles, já na cidade de Cambridge se visita o 

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) e a Universidade de 

Harvard. Duração 3 hrs. Tarde livre. 
 

Dia 3: Boston / Quebec 

Café da manhã Americano. Pela manhã partimos para a cidade 

amuralhada de Quebec, acompanhados pela bonita paisagem que 

são os montes "Apalaches" a traves dos Estados de New Hampshire 

e Vermont. Chegada a meia tarde. 
 

Dia 4: Quebec City / Montreal 

Café da manhã Americano – Na parte da manhã vista da histórica 

cidade de Quebec e a mais antiga da nação. Visita panorâmica: a 

universidade de Laval, monumentos históricos, La Citadel, e outros 

pontos de interesse turístico e histórico. Logo após do almoço (não 

incluído) partida para a cidade de Montreal.  Hospedagem 

Dia 5: Montreal 

Café da manhã Americano –Pela manhã visita da cidade. Conhecerão a 

segunda cidade mais grande de fala francesa do mundo. Entre os pontos mais 

destacados encentram--se o velho Montreal: disfrute de uma viagem no tempo, 

fundada em 1642, com suas ruas empedradas e a atração principal para os 

visitantes. Em esta parte da cidade encontra –se a Basílica de Notre Dame (visita 

incluída). Distrito Financeiro e Comercial, rua Sainte- Catherine, Place ville 

Marie (centro comercial subterrâneo), Universidade de Mc Gill, bairro oriental. 

Estádio Olímpico, construído para os jogos olímpicos de 1976, e 

verdadeiramente uma obra maestra arquitetônica. Sua torre com seus 165m. e a 

mais alta torre inclinada do mundo. Aqui mesmo se encentra o Biodome e 

Jardim Botânico. Monte Real, este encantador parque oferece muitas atividades 

ao ar livre e vistas impressionantes da cidade desde seus miradores, 

pararemos em um deles para apreciar uma vista panorâmica da cidade antes de 

regressar a nosso hotel. Tarde livre. Hospedagem 
 

Dia 6: Montreal /Ottawa/Toronto 

Café da manhã Americano - Saída a primeira hora da manhã para chegar à lá 

cidade de Ottawa. Na chegada realizarão o tour da cidade, visitando El 

Parlamento, bairros residenciais, mansões do Primer Ministro e o Governador 

Geral, as residências dos embaixadores, a Corte Suprema e outros pontos de 

interesse. Logo do almoço (não incluído) saída para Brockville para disfrutar de 

um pequeno cruzeiro pelas "Mil Ilhas" d Rio St. Lawrence. Esta região e o lugar 

onde se crio o popular adereço Thousand Islands, e também uma das regiões o 

leste de Canada preferidas como destino turístico. O cruzeiro, que tem uma 

duração aproximada de 1 hora, mostra as espetaculares vistas panorâmicas da 

zona e brinda informação sobre a história da área, as suas lendas e sua gente. 

Também podem ver em este lugar barcos 

de todo o mundo que navegam cautelosamente pelas estreitas seções do rio 

St.Lawrence, o canal de agua doce mas logo do mundo. Continuação da 

viagem em ônibus a Toronto. Chegada e hospedagem. 
 

Dia 7: Toronto / Niagara Falls 

Café da manha Americano - Pela manha  iniciamos nosso recorrido pela cidade: 

A Alcaldia, o  Parlamento Provincial, a Universidade de Toronto, Yorkville :o 

bairro bohemio, a zona residencial de Forest Hill e a area onde  encuentra-se a  

conhecida torre CN.Logo continuaremos para Niagara que se encontra a uma 

hora aproximadamante, na estrada visitaremos o povo  "Niagara on the Lake", a 

primeira capital que teve Canada. Recorremos as areas vitivinicola do Niagara e 

comenzamos o tour pela zona, visitando o relogio floral; eo"remolino na cual viaja 

o carro aereo espanhol" Paseio no barco Hornblower (maio a outubro) ou os 

tuneles escenicos (outubro a maio). Hosedagem. 
 

Dia 8: Niagara Falls / New York 

Café da manhã Americano - Pela manhã saída para New York chegando a 

últimas horas da tarde. Hospedagem. 



Dia 9: New York 

Café da manhã Americano. Visita da cidade: a o longo do Central Park 

passaremos pelo Lincoln Center,o edifício Dakota, e 'Strawberry Fields'. 

Breve parada em Central Park para ver a placa em homenagem a John 

Lennon, continuamos a Harlem. Logo de um recorrido pela zona 

descemos pela 5ta Avenida onde veremos os museus Metropolitano, 

Frick e Guggenheim. Passando frente a lá catedral de St Patrick's e 

Rockefeller Center faremos uma breve parada na praza Madison para ter 

uma vista do Flatiron Building e Empire State. Continuação para o Baixo 

Manhattan, passando por Greenwich Village, Soho (antigo centro 

comercial agora bairro de moda com galerias de arte, restaurantes 

gourmet e boutiques), Chinatown, a pequena Itália, Wall Street, a zona 

zero de Battery Park onde convergem os Rios Hudson e Leste. Desde 

este histórico parque poderemos admirar a Estátua da Liberdade. Aqui os 

passageiros podem optar por quedar-se para visitar lugares de interesse 

do baixo Manhattan ou continuar a seu hotel. Resto do dia livre. 
 

Dia 10: New York 

Café da manhã Americano. Na hora indicada traslado ao aeroporto.  

Fim de nossos serviços 

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 2035 1788 1641 2999 1085 
2019 

Dezembro      20 

2020 

Março        6   20 

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X 

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 2274 1950 1767 3480 1085 
2019 

Junho                           28 

Julho        5   12   19   26         

Agosto     2     9   16   23   30           

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X   

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 2306 1968 1778 3539 1085 
 

2019 

Maio                 3   10   17   24   31 

Junho                7   14   21 

Setembro         6   13   20  27 

Outubro           4   11   18  25 

Novembro       1     8 

 

2020 

Abril                  3   10 

 

 

 

 

 

Os Preços Incluem: 

Admissão ao barco de Mil Ilhas - Opera de Maio 1 a outubro 31 - 

Fora da temporada visita-se o Museu da Civilização em Ottawa 

Circuito com hotel Turista e/ou turista superior 

Inclui 9 cafés da manhã Americanos 

Inclui Hornblower Niágara Opera de Maio a outubro. Fora de 

temporada será substituído pelos tuneis e cênicos. 

Inclui 1 mala por passageiro durante o recorrido, maletas 



adicionais serão cobradas 

Inclui Traslados de chegada e saída 

Tour Alto e Baixo Manhattan 

Hotéis Selecionados: 

Woburn                                       Hilton Boston Wobum 

Quebec City                              Le Classique Quebec  

Montreal                              Le Nouvel Hotel Montreal  

Toronto                                    Chelsea Toronto Hotel  

Niagara Falls                                   The Oakes Hotel 
Overlooking the Falls 

New York Comfort Inn Midtown West, 

Holiday Inn Express 

Midtown West,  

Hotéis de Recolhida: 

7:30 Hilton Boston Woburn 
 

Notas: Circuito se realizara em espanhol e/ou português 

Em caso de não reunir número suficiente de 

participantes, o circuito se realizara em modernos mini 

ônibus ou vans. 

Preço dos circuitos incluem visitas e excursões 

indicadas no itinerário. 

Toda reserva cancelada sofrera cargos detalhados nas 

condições gerais de noto tarifári



 

 

FANTASIA AMERICANA 2019 
12 dias – 11 noites -  Café da manhã americano 

 

                                                                                                                                                                          Saídas em Português 

Saídas garantidas 2019 

Maio                    10  24 

Junho                     7  14   21   28 

Julho                      5  12   19   26 

Agosto                   2    9   16   23   30 

Setembro              6  13   20   27 

Outubro                4  11   18   25 

 
1º DIA = WASHINGTON, DC -  
Chegada e traslado ao hotel. Restante do dia livre. 
Hospedagem.  
 
2º DIA =  WASHINGTON DC  
Café da manhã americano. Saída para a visita de 
quatro horas que nos levará até o Cemitério de 
Arlington, onde se encontram os túmulos dos irmãos 
Kennedy; os monumentos à memória dos 
presidentes Lincoln e Jefferson; a Casa Branca (por 
fora); a Avenida Pensilvânia e o Capitólio. Tarde livre 
para visitar os museus do Instituto Smithsonian.  
Hospedagem. 
 
3º DIA = WASHINGTON / NIAGARA FALLS  
Café da manhã americano. Pela manhã, logo cedo, 
saída para o Canadá. Durante a viagem, cruzaremos 
os montes Apalaches. A rota percorre os estados de 
Pensilvânia e Nova Iorque. Cruzando a fronteira 

chegando ao Canadá, no Niágara Falls nas últimas 
horas da tarde.  
Hospedagem 
 
4º DIA = NIAGARA FALLS / TORONTO  
Café da manhã americano. A primeira atividade 
deste dia é o passeio no barco Homblower (maio a 
outubro) ou aos túneis cênicos (outubro a maio) que 
nos leva até as quedas das cataratas. Logo 
visitaremos: "Table Rock", a área do relógio floral, o 
carro aéreo espanhol. Visitaremos a zona residencial 
e vinícola de Niágara, até chegar a "Niagara on the 
Lake", um belo povoado que foi a primeira capital do 
Canadá. Chegada a Toronto pela rota que 
acompanha o Lago Ontário. Visita da cidade. 
 
5º DIA = TORONTO / MIL ISLAS / OTTAWA  
Café da manhã americano. Durante nossa viagem a 
capital federal do Canadá, tomaremos o cruzeiro  no   
arquipielago

 das "Mil Ilhas", onde nasce o Rio Saint Lawrence. 
Continuaremos a viagem até Ottawa. Chegada ao 
Hotel. 
Hospedagem. 
 
6º DIA =  OTTAWA / QUEBEC  
Café da manhã americano. A cidade será percorrida 

pela manhã: o Parlamento, as mansões do 
Governador e o Primeiro Ministro, o Bairro das 
Embaixadas, a troca da guarda realizada pela Polícia 
Real Montada do Canadá (julho e agosto). Após o 
almoço (não incluído) partiremos para Quebec. 
Chegada na parte da tarde.  



Hospedagem 
 
7º DIA = QUEBEC/ MONTREAL  
Café da manhã americano. Pela manhã visitaremos a 
histórica cidade de Quebec, a mais velha desta 
nação. Visita panorâmica: a Universidade de Laval, 
monumentos históricos, a Citadel e outros pontos 
interessantes. Logo após o almoço (não incluído) 
partiremos até a cidade de Montreal. Chegada e  
Hospedagem. 
 
8º DIA = MONTREAL  
Café da manhã americano. Pela manhã visita à 
cidade; capital cultural e da moda no Canadá, 
também se destaca pela sua gastronomia. 
Visitaremos a Basílica de Notre Dame, a Plaza de 
Armas, a Plaza Cartier, o Puerto Viejo, o Edifício do 
Conselho Municipal, o porto de Montreal, o Bairro 
Francês, o Estádio dos Jogos Olímpicos de 1976, o 
Oratório de Sao Jose. Tarde livre.  
Hospedagem. 
 
 
9º DIA = MONTREAL / BOSTON  
Café da manhã americano. Hoje iniciamos nosso 
regresso para os Estados Unidos. Nosso destino, 
Boston, é onde nasceu a aristocracia americana e 
cuja indústria mais importante é a "Educação". 
Chegada e tarde livre.  
Hospedagem. 
 
10º DIA = BOSTON / NOVA IORQUE  

Café da manhã americano. Pela manhã visita à 
cidade: Universidade de Harvard, Plaza Copley o qual 
se encontra em frente a igreja da Trindade; o Bairro 
de Back Bay; Faneuil Hall (centro comercial); o 
Mercado Quincy e outros pontos interessantes. 
Regressamos a Nova Iorque em horas da tarde.  
Hospedagem. 
 
11º dia = NOVA IORQUE  
Café da manhã americano. Pela manhã, faremos 
uma visita pela cidade de Nova Iorque, começando 
por Alto Manhattan, Lincoln Center, a Casa "Dakota 
Strawberry Fields", Central Park e Harlem. Depois, 
descendo pela 5ª Avenida, veremos os Museus: 
Metropolitam, Frick e Guggeheim. Faremos uma 
parada no Rockefeller Center, onde poderemos 
apreciar a vista da Catedral de St. Patrick. 
Continuaremos nossa visita até baixa Manhattan, 
passando pela Broadway, Times Square, Greenwich 
Village, Soho, Chinatown, Wall Street, Battery Park 
(de onde poderemos avistar a Estátua da Liberdade). 
Regresso ao hotel. Tarde livre. 
 Hospedagem. 
 
12º dia = NOVA IORQUE  
Café da manhã americano. No horário indicado, 
traslado ao aeroporto.  
 
 
Fim de nossos serviços 
 
 

 
 
 
 



 
 

  

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 2847 2425 2203 4524 1339 
2019 
Junho    28  
Julho        5   12   19    26 
Agosto     2     9   16    23   30 

 

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 2931 2479 2246 4688 1339 
 
2019 
Maio             10   24 
Junho              7   14   21 
Setembro       6   13   20   27 
Outubro         4    11  18   25 

 
Os preços incluem:  

 

*NOTA: nas saídas com guia acompanhante em português, não se reúne o minimo de paxs de fala portuguesa o 

ônibus sera completado com passageiros de fala espanhola e o guia falara os 2 idiomas 

- Barco para visita de Mil Ilhas – opera de maio 01 a outubro 31, fora de temporada visitaremos Museu da 
Civilização em Ottawa  

- A hospedagem em hotéis de primeira e primeira superior 

- Em caso de não reunir número suficiente de participantes, o circuito se realizará em modernos mini ônibus 
ou vans.                       

- O Cruzeiro Hornblower opera de 1 maio a 31 de outubro. Nos meses de novembro a abril será oferecido o 
passeios-Túnel Cênicos;                                            

-11 café da manhã americano 
- Inclui 1 maleta por passageiro durante o percurso, malas extras serão cobradas se tiver lugar no ônibus  

- Inclui traslado de chegada aeroporto/ hotel em Washington e traslado de saída hotel/aeroporto em Nova Iorque    

                                                                                                                                            

 Hotéis Seleccionados:  

Washington –                 Marriott Wardman Park Hotel  

Niagara Falls –                Courtyard by Marriott Niagara Falls / Doubletree Falls view Resort. 

Toronto -                         Sheraton Center Toronto   

Hull –                               Four points Sheraton Gatinea Ottawa 

Québec City -                 Le Concorde 

Montreal -                      Marriott Chateau Champlain / Holiday Inn Select Montreal Centerville / Novo hotel Montreal  

Woburn   –                     Courtyard Boston Woburn 

Nova Iorque –               Wyndham New Yorker hotel, Confort Inn Midtown West, Holiday Inn Express Midtown West 

 

Hotéis de recolhida=   09,00hs.   Marriott Wardman Park Hotel 



 

Imagens do Leste 2019 

Com café da manha 
7 Saídas Garantidas - Duração: 9 Dias / 8 Noites 

 
Junho 20   

Julio 4 18 

Agosto 1 15 29 

Setembro 12   
 

 
Dia 1: CHICAGO 

Recepção no aeroporto e traslado al hotel. Resto do dia livre. 

Hospedagem 

Dia 2: CHICAGO 

(Café da manhã americano) C o m e ç o do  recorrido na  área  financeira com 

a visita a um dos edifícios  mais altos do mundo: A Torre Willis ( 

antigamente chamada Sears) e teremos a oportunidade de admirar a 

panorâmica de vários edifícios nobres: O First Chicago Bank Plaza, 

Civic Opera House, City Hall e o imponente edifício do Estado de 

Illinois. Recorrendo Wacker Drive ao longo do Rio Chicago teremos 

uma perfeita vista do Merchandise  Mart , que pertenceu a lá família 

Kennedy) e das torres" Marina City"  Continuando  na área  sul, 

visitaremos a Universidade de Chicago e pela via do Lake Shore 

Boulevard, chegaremos na área dos museus que ademais nos p r e s e n t 

e t e i a  com a  melhor vista panorâmica da cidade. De retorno ao hotel 

passaremos pelos parques Grand e Mellenium. Tarde Livre.  

Hospedagem. 

Dia 3: CHICAGO/ South Bend / CLEVELAND 

Café da manhã Americano, Almoço., Hoje partimos de Chicago em 

viagem para as Cataratas do Niágara, no caminho passaremos por 

South Bend, donde se encontra a Universidade Católica de Notre 

Dame. Seguimos a Shipshewana onde almoçaremos e  terão  

tempo para observar a vida de dos Amish . (Almoço Incluído) 

Chegaremos a Cleveland a últimas horas da tarde. 

Hospedagem. 

Dia 4: Cleveland / Niágara Falls  

Café da manhã Americano. Nesta manhã visitaremos o Rock and Roll 

Hall of Fame (Admissão Incluída) terão tempo para percorrer e 

aprender a história detrás da música. Logo continuamos viagem a 

Niágara Falls onde chegaremos a meia tarde. 

Hospedagem. 

Dia 5: Niágara Falls / Boston 

Café da manhã americano. Pela manhã completaremos a visita das 

Cataratas e na hora indicada saída para a cidade de Boston. 

Hospedagem. 

   Dia 6: Boston 

Café da manhã americano. Pela manhã e visita da cidade: 

Universidade de Harvard, Plaza Copley na frente encontra-se a 

Igreja da Trinidad; o bairro de Back Bay; Faneuil Hall (centro 

comercial); o Mercado Quincy e outros pontos de interesse. Tarde 

Livre. Hospedagem. 

Dia 7: Boston / New York 

Café da manhã Americano. Saída  pe la manhã  rumo a lá cidade de 

Nova York. No caminho faremos uma parada no Newport para ver esta 

cidade encantadora conhecida como a capital dos  botes a vela dos 

Estados Unidos. Logo do almoço (não incluído) continuaremos para a 

cidade de Nova York onde chegaremos a meia tarde. Hospedagem. 

Dia 8: New York 

Café da manhã Americano. Começamos o tour da cidade. A 

caminho do Alto Manhattan e ao     longo do Central Park passaremos 

pelo Lincoln Center, o edifício Dakota,e 'Strawberry Fields'. Teraõ uma 

breve parada no Central Park para ver lá placa em homenagem a 

John Lennon, continuamos a Harlem. Logo de um recorrido pela zona 

descemos pela 5ta Avenida onde veremos os museus 

Metropolitano, Frick e Guggenheim. Passando frente a lá catedral de 

St Patrick's e Rockefeller Center faremos uma breve parada na praça 

Madison para ter uma vista do Flatiron Building e Empire State. 

Continuamos indo ao baixo Manhattan, passando pelo Greenwich 

Village, Soho (antigo centro comercial agora bairro da moda com 

galerias de arte, restaurantes gourmet e boutiques), Chinatown, a 

pequena Itália, Wall Street, a zona zero e Battery Park onde 

convergem os Rios Hudson e Leste. Desde este histórico parque 

poderemos admirar a Estátua da Liberdade. Aqui os passageiros 

podem optar por ficar para visitar lugares de interesse do baixo 

Manhattan ou continuar a seu hotel. Resto do dia livre. 

Hospedagem. 

Dia 9: New York 

Café da manhã americano. Na hora indicada traslado ao aeroporto  

 Fim de nossos serviços.  

CHECK OUT do hotel deverá ser antes das 12:00PM 

 
Os Preços Incluem: 

    - Circuito em hotéis turista e/ou turista superior          

    -  incluem 1 Almoço 

- Incluem 8 cafés da manhã Americanos 

- Incluem Admissão na torre de Willis - Ex Sears Tower 

-    Incluem Admissão a Rock and Roll Hall of Fame 

   -  incluem 1 maleta por passageiro durante o recorrido, maletas 

adiciona lês serão cobradas 

-   incluem t traslados de chegada e saída 

    -  Tour Alto e Baixo Manhattan 

 



                 

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 2256 2013 1803 3256 1265 

 
 

 
Hotéis selecionados: 
 
 
Chicago              Inn Of Chicago – Magnificent Mile 
Cleveland           Wyndham Cleveland Hotel at Playhouse Square 
Cleveland           Holiday Inn Select City Centre 
Niagara Falls     Sheraton at the Falls 
Wakefield           Four Points by Sheraton  wakefield  Boston hotel 

Quincy                       Best Western Adams Inn 
New York           Holiday Inn Express Midtown 

 
Hotel de recolhida 

08,00         Inn of Chicago – Magnificent Mile 
 

Notas: Circuito será realizado em espanhol e/ou português 

Confirmação dos hotéis definitivos estarão disponíveis 30 dias antes da 

saída. E de responsabilidade da agencia vendedora de solicitar 

esta informação 

Em caso de não reunir número suficiente de participantes, circuito sera 

realizado em modernos mini ônibus ou vans. 

Preço dos circuitos incluem visitas e excursões indicadas no itinerário. 

Toda reserva cancelada sofrera cargos detalhados nas condições 

general de nosso tarifário. 

 West



 

Panoramas do Leste 2019 

Com café da manhã 
7 Saldas Garantidas - Duração: 13 Dias / 12 Noites 

Junho 20 

Julho 4 18 

Agosto 1 15 29 

Setembro 12 
 

 
Dia 1: CHICAGO 

Recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Resto do dia livre. 

Hospedagem 

Dia 2: CHICAGO 

(Café da manhã americano) Começa o recorrido na área financeira com  a  

visita a um  dos  edifícios  mais  altos do mundo: A Torre Willis ( antigamente 

chamada Sears) e teremos a oportunidade de admirar a panorâmica de vários 

edifícios principais: o First Chicago Bank Plaza, Civic Opera House, City Hall 

e o imponente edifício do Estado de Illinois. Recorrendo Wacker Drive ao 

longo do Rio Chicago teremos uma  perfeita  vista do  Merchandise  Mart         

( que  pertenceu a    lá  família Kennedy) e  das torres" Marina City" .      Ao  se 

dirigir  a la  área     sul, visitaremos a Universidade de Chicago e pelo Lake 

Shore Boulevard, chegaremos na área dos museus que ademais nos 

presenteia  a melhor vista panorâmica da cidade. De regresso ao  hotel 

passaremos pelos parques Grand e Mellenium. Tarde Livre.  

Hospedagem. 

Dia 3: CHICAGO/ South Bend / CLEVELAND 

Café da manhã americano, Almoço. Hoje partimos de Chicago em viagem 

a lãs Cataratas de Niágara, no caminho passaremos por South Bend, onde 

se encontra a Universidade Católica de Notre Dame. Seguimos a 

Shipshewana onde almoçaremos  e  teremos  tempo para observar a vida 

dos Amish. (Almoço Incluído) chegaremos a Cleveland a últimas horas da 

tarde. Hospedagem. 

Dia 4: Cleveland / Niágara Falls 

Café da manhã americano. Esta manhã visitaremos o Rock and  Roll   Hall  of 

Fame (Admissão Incluída) terão tempo para recorrer e conhecer a história 

da música desta área. Logo continuamos viagem a Niágara Falls onde 

chegaremos a meia  tarde. Hospedagem 

Dia 5: Niágara Falls / Toronto 

Café da manhã americano. A primeira atividade deste dia e o passeio no barco 

Hornblower (maio a outubro) ou os tuneis cênicos (outubro a maio) que nos 

leva até a mesmas quedas das cataratas. Logo visitamos: "Table Rock",  

área do relógio floral, o  carro aéreo espanhol, etc. Realizamos um recorrido  

pela zona residencial e vinícola do Niágara, hasta chegar a "Niágara on the 

Lake", um belo povoado que foi a primeira capital de Canada. Chegada a 

Toronto pela rota que acompanha o Lago Ontario. Visita da cidade. 

Hospedagem 

Dia 6: Toronto / Mil Islas / Ottawa 

Café da manhã americano. Durante nossa viagem a lá capital federal de 

Canada, se toma um cruzeiro pelo arquipélago de  "Mil Ilhas", onde nasce o Rio 

Saint Lawrence. Continuação da  viagem a Ottawa. Na chegada faremos a v i s i t a  

da cidade. Hospedagem. 

Dia 7: Ottawa / Quebec 

Café da manhã americano. Esta manhã observaremos o câmbio de guardia no  

Parlamento .Logo partimos  a  lá   cidade   de   Quebec  onde chegaremos a 

meia tarde. Hospedagem. 

Dia 8: Quebec / Montreal 

Café da manhã americano. Pela manhã visitaremos a histórica cidade de 

Quebec, a  mais velha de esta nação. Visita panorâmica: a Universidade de 

Laval, monumentos históricos, a Citadel e outros pontos de interesse. Logo do 

almoço (não incluído) partiremos para a cidade de Montreal. Chegada. 

Hospedagem 

Dia 9: Montreal 
Café da manhã   americano. Pela manhã visita da cidade  
Conhecera a segunda cidade mais grande de fala Francesa do mundo. 
Entre os pontos mais importantes encontra-se o velho Montreal, 
desfrute de uma viagem no tempo, foi fundada em 1642 com suas ruas 
empedradas que e uma das atrações para os visitantes, nesta parte da 
cidade encontra-se a Basílica de Notre Dame (visita incluída). Distrito 
financeiro e comercial, rua Sainte-Catherine, Place ville Marie (centro 
comercial subterrâneo) Universidade de Mc. Gill, bairro Oriental. 
Estádio Olímpico, construído para os jogos olímpicos de 1976 e um 
verdadeira obra maestra da arquitetônica. Suas torres com 165 mts. O 
Biodome e Jardim Botanico.  O Monte Real   este bonito parque 
oferece muitas atividades ao ar livre e vistas impressionantes da 
cidade desde seus miradores. 
Tarde livre 
Hospedagem 

Dia 10: Montreal / Boston 

Café da manhã americano. Hoje iniciamos nosso regresso aos Estados Unidos . 

Nosso destino, Boston, onde nasceu a aristocracia americana e berço mais 

importante da i  n d u s t r i a  , que e a "Educação". Chegada. Hospedagem 

Dia 11: Boston / New York 

Café da manhã americano. Pela manhã visita da cidade: Universidade de 

Harvard, Plaza Copley frente se encontra a igreja da Trinidad; el bairro 

de Back Bay; Faneuil Hall (centro comercial); o Mercado Quincy  e        outros 

pontos de interesse. Saída  com  destino  a  New York chegando a últimas 

horas da tarde. Hospedagem. 



Dia 12: New York 

Café da manhã americano. Pela manhã, faremos uma visita pela 
cidade de Nova Iorque, começando por Alto Manhattan, Lincoln 
Center, a Casa "Dakota Strawberry Fields", Central Park e Harlem. 
Depois, descendo pela 5ª Avenida, veremos os Museus: 
Metropolitan,  e Guggeheim. Faremos uma parada no Rockefeller 
Center, onde poderemos apreciar a vista da Catedral de St. Patrick. 
Continuaremos nossa visita até o baixo Manhattan, passando pela 
Broadway, Times Square, Greenwich Village, Soho, Chinatown, Wall 

Street, Battery Park (de onde poderemos avistar a Estátua da 
Liberdade). Regresso ao hotel. Tarde livre.  

Hospedagem. 

Dia 13: New York 

Café da manhã  americano. Na hora indicada, traslado ao aeroporto. 

Fim de nossos serviços. 

 

 

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 3300 2910 2684 5041 1735 

Os Preços Incluem: 

- Admissão ao barco de Mil Ilhas - Opera de Maio 1 a outubro 31 – 

Fora de temporada se visita o Museu da Civilização em Ottawa 

- Circuito em hotel turista e/ou turista superior 

-  incluem 1 Almoço 

- Incluem 12 cafés da manhã americanos 

- Incluem Admissão a lá torre de Willis - Ex Sears Tower 

-  incluem Admissão ao Rock and Roll Hall of Fame 

- Incluem Hornblower Niágara - Opera de Maio a outubro- . Fora de 

temporada será substituído pelos tuneis cênicos. 

- Incluem 1 maleta por passageiro durante l recorrido, maletas 

adicionais serão cobradas 

- Incluem Traslados de chegada e saída 

- Incluem Tour    d a   c i d a d e  de New York  

 

Hotéis Selecionados: 

Chicago                Inn Of Chicago - Magnificent Mile 

 

Cleveland               Wyndham Cleveland Hotel at  

               Playhouse Square// Holiday Inn Select Center 

          

Niagara Falls      Courtyard by Marriott Niagara Falls 

                     / Doubletree Fallsview Resort & spa 

 

Toronto Sheraton Centre Toronto 

 

Hull               Four Points Sheraton Gatinea-Ottawa 

 

Quebec City Loews Le Concorde 

 

Montreal        Marriott Chateau Champlain / Holiday Inn Select Montreal   

                       Centre-Ville / Novotel Montreal 

 

Woburn         Hilton Boston Woburn 

 

New York       Holiday Inn Express Midtown West / 

                       Confort Inn Midtown West 

Hotéis de Recolhida: 

Notas: Circuito se realizada em espanhol e/ou português 

Confirmação dos hotéis definitivos estará disponível 

30 dias antes da saída. E responsabilidade da agencia 
vendedora de solicitar esta informação 

Em caso de não reunir número suficiente de participantes, 

o circuito se realizado em modernos mini ônibus o   vans. 

Preço dos circuitos incluem visitas e excursões 

indicadas no itinerário. 

Toda reserva cancelada sofrera cargos detalhados  nas 

condições general de nosso tarifário. 



Rota da Musica 2019 
 

Com café da manha 

Duração: 9 Dias / 8 Noites 
 
Julho 8 22 

Agosto 5 19 

Setembro 2 16 

Outubro            7 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dia 1: CHICAGO 

Recepção no aeroporto e traslado al hotel. Resto do dia livre. 

Hospedagem 
 

Dia 2: CHICAGO 

(Café da manhã Americano) Começo do recorrido na área financeira com 

a visita a um dos edifícios mais altos do mundo: A Torre Willis 

(antigamente chamada Sears) e teremos a oportunidade de admirar a 

panorâmica de vários edifícios notáveis: o First Chicago Bank Plaza, Civic 

Opera House, City Hall o imponente edifício do Estado de 

Illinois. Recorrendo Wacker Drive a lo longo do Rio Chicago teremos uma 

perfeita vista do Merchandise Mart (que pertenceu a lá família Kennedy) e 

as torres" Marina City" Ao dirigirmos para o sul, visitaremos a 

Universidade de Chicago e pela via do Lake Shore Boulevard, 

chegaremos a lá área dos museus que ademais nos presenteia a melhor 

vista panorâmica da cidade. De retorno ao hotel passaremos pelos 

parques Grand e Mellenium. Tarde Livre. Hospedagem 
 

Dia 3: CHICAGO / INDIANAPOLIS 

(Café da manhã Americano), hoje partimos de Chicago em viagem a 

Indianápolis onde chegaremos a meio dia. Visita da cidade e alguns de 

seus monumentos mais importantes, como o Capitólio Estatal de Indiana. 

Faremos ênfases no famoso circuito automobilístico 

Cenário da legendaria corrida de "Das 500 milhas de Indianápolis" e 

conhecido como o "Brick Yard" Hospedagem. 
 

Dia 4: INDIANAPOLIS / NASHVILLE 

(Café da manhã Americano) saímos rombo a Nashville, a cidade mais 

importante na indústria musical americana. Chegaremos ao médio dia 

fazendo imediatamente o tour local: a Universidade de Vanderbilt, o 

parque do Bicentenário e o Salão da Fama da Música Country. 

Hospedagem. Na parte da noite saída para visitar o Wildhorse Saloon 

onde terão a oportunidade de dançar ao estilo do oeste americano ao 

ritmo da música Country.  

Dia 5: NASHVILLE / MEMPHIS 

(Café da manhã Americano) Partida a Memphis, no mesmo Estado de 

Tennessee e nossa primeira atividade na chegada, será visitar o 

legendário " Sun Studios", berço do Rock and Roll. Continuamos com a 

visita ao comovedor Museu dos Direitos Civil és localizado no mesmo 

edifício onde foi assassinado Martin Luther King em 1968. Esta noite 

saída para desfrutar da música da cidade e vamos à lá legendaria rua 

"Beale" visitando uns dos muitos bares, para escutar um pouco de 

Rhythm e Blues. Hospedagem 
 

Dia 6: MEMPHIS / NATCHEZ 

(Café da manhã Americano) Na parte da manhã faremos uma das 

visitas mais importantes da viagem: nos dirigimos a lá mansão de Elvis 

Presley, "Graceland". No final da visita continuamos a Natchez, um 

pitoresco povo em Mississippi com um bonito bairro de mansões.  

Hospedagem. 
 

Dia 7: NATCHEZ / NEW ORLEANS 

(Café da manhã Americano) Partida cedo com destino a Baton Rouge 

onde visitaremos o capitólio estatal mais alto dos Estados Unidos. 

Continuamos em rota para New Orleans atravessando o lago 

Hospedagem 
 

Dia 8: NEW ORLEANS 

(café da manhã Americano) Realizaremos uma visita pelo bairro 

Francês, zona de lojas e restaurantes que já servi-a de lugar de 

comercio desde 1791.Em uma manhã e possível viajar a través de três 

séculos de história, lendas e romances por esta “cidade que ninguém  

cuido" e cresceu ao ritmo da música, da vida libertina, do clima 

inclemente ,da magica, das misturas étnicas e uma gastronomia única 

criando seus próprios sons e imagens como a do famoso Barrio francês 

e a histórica Praça Jackson, sede do Cabildo, lugar onde se guardam 

os documentos que certificam que Napoleão Bonaparte  vendeu a 

Thomas Jefferson a Luisiana francesa consolidando de esse jeito 

escutar no Bayou San Juan, o canal utilizado pelo Jean Lafitte e seu 

bando de piratas, a nosso passo em rota ao lago Pontchartrain. 

Continuamos nosso recorrido ao mundialmente famoso Distrito dos 

Jardins e Loyola. Tarde livre. Hospedagem 
 

Dia 9: NEW ORLEANS 

(Café da manhã Americano) Na hora indicada, traslado ao aeroporto y 

fim de nossos serviços. 
 

Os Preços Incluem: 

        Circuito em hotéis Turista e/ou turista superior 

        Inclui8 cafés da manhã Americanos 

          Inclui admissão a Graceland, Country Music Hall of Fame, 

Wildhorse Saloon, Museu direitos civis, Sun Studios, O Partheneon 

, preservation Hall y Willis Tower Chicago. 

           Inclui 1 mala por passageiro durante o recorrido, malas 

adicionais serão cobradas 

            Inclui Traslados de chegada e saída 



Hotéis Selecionados: 

Chicago          Inn Of Chicago – 
Magnificent mile 

Indianapolis   Embassy Suite 

Indianapolis Downrown                        

Nashville        Clarion Hotel 

Nashville Downtown-Stadium 

 Memphis   Holiday Inn Select 
Downtown Memphis  

Natchez     Holiday Inn Express & 

Suites Natchez South 

New Orleans   Wyndham New 
OrleansFrench Quarter 
 

Hotéis de Recolhida: 

8:00 Inn Of Chicago - An Ascend Collection Hotel 

 
 

Notas: Circuito se realizara em espanhol e/ou português 

Em caso de não reunir número suficiente de 

participantes, circuito se realizara em modernos 

mini ônibus ou vans. 

E reponsabilidade da agencia informar o hotel onde se 

presentara o passageiro para a saída do circuito al 

momento de confirmar lá reserva. 

Preço dos circuitos incluem visitas e 

excursiones indicadas no itinerário. 

Toda reserva cancelada sofrera cargos detalhados 

nas condições gerais de nosso tarifário 

Preços em US$ - Forma de Pagamento: Entrada 25% + IRRF e Saldo em 5 X  

Preço por pessoa Duplo Triplo Quad. Individual Crianças 

2019 2583 2309 2172 3564 1581 

 

 




