
 

New York / Filadélfia / Washington 2019 

4 dias – 3 noites -  Café da manhã americano 

 

Saídas garantidas 2019 

ABRIL                  5  19  

MAIO                10  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  

 

 

1º DIA = NOVA IORQUE / FILADELFIA / 

WASHINGTON DC  

Saída para a Filadélfia, cidade onde treze colônias 

declararam sua independência da Inglaterra. Ao 

chegar, realizaremos uma visita panorâmica que 

inclui: O caminho de Elfreth, o antigo Bairro 

Vitoriano, o bulevar Benjamin Franklin com parada 

em frente ao Museu de Arte e do Sino da Liberdade. 

Tempo para o almoço (não incluído) no edifício onde 

funcionou a bolsa de grãos. Prosseguiremos até 

Washington. Chegada ao hotel. Resto da tarde 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(visita dentro do cementerio), onde se 

encontram as lápides dos irmãos Kennedy; os 

monumentos à memória dos presidentes Lincoln e 

Jefferson; a Casa Branca (por fora tempo para foto); 

Avenida Pensilvânia e o Capitólio (tempo para foto). 

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. Chegada ao final da tarde. 

Dependendo da época do ano realizaremos o 

passeio do Maid of  the Mist (Maio a Outubro) 

NOTA: passageiros sem visto canadense terão 

hospedagem do lado americano. (Informar na hora 

da reserva) 

 

4º DIA = NIAGARA FALLS / NOVA IORQUE 

Café da manhã americano. (Passageiros com visto 

Canadense) pela manhã visita panorâmica do lado 

Canadense, parque da Rainha Vitoria, passeio pelo 

rio Niágara em barco Miad o the Mist até as quedas 

das cataratas. Relógio Floral, escola de Horticultura. 

(Passageiros sem visto Canadense): serão entregues 

ingressos para tomar o barco Maid of the Mist (lado 

americano, que funciona de maio a outubro) fora 

desta data sugerimos seja visitada a Ilha da 

Cabra.The Niágara Gorge Discovery Center. O 

aerospace Museum, compras nos Outlets da área.  

Na hora indicada pelo guia passaremos pelo hotel 

para iniciar nosso regresso para Nova Iorque, 

chegando aproximadamente pela noite.  

 

 

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 811 701 649 1219 421 
 
  
Os preços incluem:  

-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.                       

-Os hotéis previstos estão sujeitos a possíveis alterações.                                                                                                                                           

-3 café da manhã americano                                                                                                                                                                                                                                 

-1 mala por pessoa, mala adicional serão permitidas cobradas sempre que tenha lugar no ônibus 

- inclui Homblower Niágara que opera de maio a outubro fora de temporada será trocado por visita a tuneis. 

- E a responsabilidade da agencia informar o hotel onde se apresentara o passageiro para a saída do circuito na hora 

da confirmação  

- E da responsabilidade do passageiro ter a documentação necessária para ingressar a Canadá. Para maior 

informação contatar o consulado canadense da sua cidade  

- circuito será realizado em espanhol e/ou português  

 

Hotéis selecionados 

Washington=             Marriott Wardman Park Hotel 

Niagara Falls =           Niagara Falls Courtyard by Marriott / Doubletree Fallview Resort& Spa 

 

Hotéis de recolhida 

07.10   Skyline hotel 

07,25   RIU Plaza New York Time Square 

07.40   Sheraton New York Times Square 

07.55   Roosevelt Hotel 

08.10   Pennsylvania 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


