
 

Nova Iorque -  NYC com café da manhã   2017 
6 dias – 5 noites / Café da manhã Americano 

Saídas de São Paulo 2017:   Julho: 12,19,26  Agosto: 2, 9, 16,23,30 Setembro: 6 

 
1º DIA – NOVA IORQUE. 
Resto do dia livre. 

Recepção no aeroporto e traslado al hotel. 

2º DIA – NOVA IORQUE . Café da manhã continental. Visita da cidade começando 
pela parte alto Manhattan ao longo do Central Park passarão pelo Lincoln Center o 
prédio Dakota e Strawberry Fields, breve parada no Central Park para visitar a placa 
em homenagem a John Lennon e continuação para o Harlem, logo de um breve 
recorrido pela zona descerão pela 5ta. Avenida para passar pelos prédios dos museus 
metropolitano, Frick e Guggenheim. Passarão frente da catedral St. Patrick’s e no 
Rockefeller Center terão breve parada na placa Madison e assim obter uma vista 
privilegiada do Flatiron Building e Empaire State. Continuação da visita indo para o 
baixo Manhattan, Greenwich Village, Soho (antigo centro comercial e agora bairro da 
moda com galeria de artes, restaurantes gourmet e boutiques) Chinatown, a 
pequena Itália, Walt Street e zona zero e Battery Park onde convergem os rios 
Hudson e Leste. Deste histórico parque poderão admirar a Estátua da liberdade (fim 
da visita) . Logo continuação para os hotéis.Hospedagem 
3º DIA – NOVA IORQUE

Descobrirão as curiosidades da vida cotidiana do bairro percorrendo as ruas de 
Queens e visualizarão o estádio dos Mets, o Flusibg Meadows Parks onde se realiza 
todos os anos o USA Tenis Open e também visitarão a maqueta mais grande do 
mundo que está localizada dentro do museu do Queens. De ali irão para o Brooklyn o 
bairro de moda em Nova Iorque pela sua juventude e inovadora vida artística e 
cultural. Em Brooklyn visitarão também o bairro Williansburg, centro da comunidade 
judia ortodoxa de Nova Iorque com a sua interessante forma de vida. Logo 
retornaremos novamente para a cidade de Nova Iorque cruzando a ponte Manhattan 
para finalizar a visita. 

 . Café da manhã continental. Hoje o nosso tour nos levara 
comodamente desde Manhattan a traves do Lincoln Tunnel para o estado de New 
Jersey para admirar o Skyline desde o mirador do Boulevard East para entrar depois 
no famoso bairro Bronx , travessarão o Rio Hudson pela ponte George Washigton, 
visitarão o estádio de baseball dos Yankees, a famosa delegacia de polícia do filme 
Distrito Apache e seus artísticos grafite que nos mostrara os segredos deste bairro. 
Logo irão para o bairro Queens, com suas áreas residenciais como Whitestone, 
Astoria ou Forrest Hill que vivem as comunidades mais étnicas e diversas dos Estado 
Unidos, formadas por hispanos, asiáticos, gregos, polacos, caribenhos. Etc. e mais 
recentemente habitados por jovens profissionais de Manhattan. 



 

Parte Aérea e Terrestre: Preços em US$ por pessoa 
Forma de Pagamento Entrada 25% e saldo em 9 parcelas voando Avianca 

Saidas S.Paulo   Individ Duplo Triplo Quad Chd. 
12/07/17   3.814 2.849 2.730 2.669 2.052 
19/07/17   3.814 2.849 2.730 2.669 2.052 
26/07/17   3.814 2.849 2.730 2.669 2.052 
02/08/17   3.814 2.849 2.730 2.669 2.052 
09/08/17   3.814 2.849 2.730 2.669 2.052 
16/08/17   3.814 2.849 2.730 2.669 2.052 
23/08/17   3.814 2.849 2.730 2.669 2.052 
30/08/17   3.814 2.849 2.730 2.669 2.052 
06/09/17   3.814 2.849 2.730 2.669 2.052 

 

 

REGRESANDO DE BROOKLYN- Paxs tem a opção de cruzar a ponte de Brooklyn 
caminhando, aí termina a visita e os passageiros deverão regressar por sua conta. 
Hospedagem. 
4º DIA – NOVA IORQUE. Café da manhã continental. Dia livre ou tomar excursões 
facultativas.Hospedagem. 

 Café da manhã continental. Dia livre. Na parte da noite realizarão um tour noturno 
para visitar Nova Iorque. Esta visita dará a oportunidade de ver lugares raramente 
visitadas; East Village, Brooklyn (comunidade judaica) travessia da baia por 30 
minutos com uma excelente vista panorâmica de Manhattan. Também inclui ingresso 
ao Empire State Building onde o observatório localizado no andar 86 e permitirá 
apreciar uma majestosa vista da cidade e arredores. O regresso para o hotel e por 
conta dos passageiros. (Inclui o Ascenso ao Empire e viagem pela baia).   

5º DIA – NOVA IORQUE 

6º DIA – NOVA IORQUE. 
FIM DOS SERVIÇOS  

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

 

 
Hotel selecionado 

New York =     Le Parker Meridien 
 
Os preços incluem:  
-Hospedagem em apartamento 
-5 café da manhã continentais 

triplo e quadruplo base Junior com sofá cama Queen 

-1 Mala por pessoa, mala adicional serão permitidas cobradas sempre que tenha 
lugar no ônibus. 
- Traslado de chegada e saída 
- Tour de contrates 
- Tour alto e baixo Manhattan 
- Tour noturno com ingresso ao Empire State  
- Seguro GTA Union 
-Passagem Aérea Avianca 
Não inclui 
* Taxas de embarque 
* Imposto IRRF 


