
 

Expresso do Leste 2019 

Com café da manha 
25 Saídas Garantidas - Duração: 3 Dias / 2 Noites 

 
Maio 11 25  

Junho 8 15 22 29  

Julho 6 13 20 27  

Agosto 3 10 17 24 31 

Setembro 7 14 21 28  

Outubro 5 12 19 26  

 

Dia 2: Washington / Niagara Falls 

Café da manhã Americano.  Primeira hora da manhã saída com 
destino a Niágara, atravessando os estados de Pensilvânia e New 
York os montes Apalaches e chega a Niágara na parte da tarde. 
Dependendo da época do ano realizaremos na chegada um passeio 
em barco Maid of the Mist.o no caso contrário no dia seguinte. 

Hospedagem. 

Dia 3: Niagara Falls / New York 

Café da manhã Americano. Passageiros com visto canadense: 

atravessamos a fronteira para visitar o lado Canadense, Parque da 
Reina Vitoria, as cataratas de Niágara, Table Rock, etc... 
Passageiros sem visto canadense: sugerimos aproveitar para 

visitar a ilha da Cabra, The NIAGARA George Discovery Center, o 
museu aeroespacial. Na hora combinada na parte da tarde saída a 
caminho da New York City. 

FIN DOS SERVIÇOS 
 

 

Os Preços Incluem: 

- Circuito em base a hotéis turista e/ou turista superior 
- 2 Café da manhã americano 
- Cruzeiro Maid of the Mist – opera de Maio a Outubro  
 

   Inclui 1 maleta por passageiro durante o recorrido, maletas 

adicionais serão cobradas 

Hoteis Selecionados: 

Niagara Falls  Quality Hotel & Suites 

Niagara Falls, Marriott 

Wardman Park Hotel 



 
 
 
 

Dia 1: New York / Washington 

Saída a caminho da capital do pais onde cruzaremos os 
estados de New Jersey, Delaware (parada técnica) e 
Maryland e poderão admirar a mistura de paisagens dos 
diferentes estados percorridos. Chegada a Washington DC. 
Recorrendo esta Hermosa capital efetuando a primeira 
parada no museu Smithsoniano do ar e do espaço (tempo 
para visitar) apos do almoço (não incluído) começa a visita da 
cidade, visitando a Casa Branca, tempo para vista desde fora 
e poder tirar fotos, continuação pela Av. Pensilvânia para 
passar pelos edifícios da Prefeitura, o edifício do FBI, o 
antigo prédio do correio, os arquivos Nacionais até chegar ao 
Capitólio. Lugar das Camarás do Congresso dos Estados 
Unidos. Este prédio construído em um estilo neoclássico 
arquitetônico estadunidense, (Parada para fotos.) Logo 
continuação para ir ao cemitério de Arlington no estado da 
Virginia, se caminhara dentro do cemitério para visitar o 
memorial a lá família Kennedy entre outros pontos de 
interesse. Após da visita do cemitério a seguinte parada será 
a visita ao US Marine Corps War Memorial, mais conhecidos 
como Iwo Jima. Monumento construído em bronze em 
comemoração dos marines.Logo continuação ao centro. 
Chegada a Washington, passando pelo monumento a 
Washington comemorativo ao primer presidente dos EEUU, 
localizado no extremo oeste e indo para aproxima parada no 
national Mall e ponto de visita a monumentos do presidente 
Abraham Lincoln, aos caídos na Guerra de Vietnam e a de 
Coreia, visita panorâmica ao monumento de Mather Luther 
King. Finalizada a visita continuação para o hotel. Resto da 
tarde livre. Hospedagem. 

Hotéis de Recolhida: 

6:30 RIU Plaza New York Times Square 

6:40 Pennsylvania Hotel 

Notas: Circuito será realizado em espanhol e/ou  português 

Em caso de não reunir número suficiente de participantes, 

circuito se usara    modernos mini ônibus o  u vans. 

Preço dos circuitos inclui v i s i  t a s  e excursões 

indicadas no itinerário. 

Toda reserva cancelada sofrera cargos detalhados nas l 

condições generais 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 720 663 636 937 543 
 


