
 

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. 





 

 


