
Day-by-Day

1º Dia - New York – Philadelphia

– Washington

Saída para a Filadélfia, cidade onde

treze colônias declararam sua

independência da Inglaterra. Após a

chegada, visita que inclui: Elfreth Road,

Old Victorian Quarter, Boulevard

Benjamin Franklin com uma parada em

frente ao Museu de Arte e ao Sino do

Liberdade. Horário de almoço (não

incluso) no prédio onde funcionou a

Bolsa de Grãos. Continuamos para

Washington. Chegada, e restante da

tarde livre. Alojamento.

2º Dia - Washington

Café da manhã americano. Saída para a

visita de quatro horas que irá levá-lo ao

Cemitério de Arlington, onde se

encontram os túmulos dos irmãos

Kennedy(JFK/Robert/Edward);

monumentos à memória de Presidente

Lincoln e Jefferson, a Casa Branca ( por

fora); a avenida Pensilvânia e o

Capitólio. Tarde livre para visitar os

museus do Instituto Smithsonian

.Alojamento.

Fantasias Del Este 10 dias

Parte Terrestre

Tour com guia em português

New York, Philadelphia, Washington, Niagara Falls, Toronto, Ottawa, Quebec, Montreal e

Boston

https://utloperadora.com.br/


3º Dia - Washington – Niagara

Falls

Café da manhã americano. Saída pela

manhã com destino ao Canadá.

Durante a viagem, eles cruzam os

Montes Apalaches. A rota atravessa os

estados da Pensilvânia e Nova York.

Chegaremos em Niágara ao entardecer.

Alojamento.

4º Dia - Niagara Falls – Toronto

Café da manhã americano. A primeira

atividade deste dia é o passeio no Barco

Hornblower (maio a outubro) ou os

túneis cênicos (maio a outubro) que nos

leva à própria queda das cataratas.

Então Visitamos: Table Rock, a área do

Relógio Floral, o Carro Aéreo Espanhol,

etc. Fizemos um tour pela área

residencial e vinícola de Niagara on the

Lake, uma bela cidade que foi a primeira

capital do Canadá. Chegada em Toronto

pela rota que acompanha Lago Ontário.

Visita da cidade. Alojamento.

5º Dia - Toronto – Mil Ilhas –

Ottawa

Café da manhã americano. Durante

nossa viagem à capital federal de

Canadá, você faz o cruzeiro pelo

arquipélago das Mil Ilhas, onde nasce o

rio St. Lawrence. Continuação da viagem

para Ottawa onde na chegada,

prosseguiremos com nossa visita à

cidade. Alojamento.

6º Dia - Ottawa – Quebec

Café da manhã americano. Esta manhã

vamos observar a troca da guarda

no Parlamento (julho e agosto) e depois

partimos para a cidade de Quebec, onde

chegaremos à tarde. Alojamento.

7º Dia - Quebec – Montreal

Café da manhã americano. Pela manhã

visitaremos a cidade histórica de

Quebec, a mais antiga do país. Visita

panorâmica: a Universidade de Laval,

monumentos históricos, a Cidadela e

outros pontos de interesse.

Após o almoço (não incluso) partiremos

para a cidade de Montreal. Chegada e

acomodação.

8º Dia - Montreal

Café da Manhã Americano - Conheça o

melhor que a cidade de Montreal

oferece nesta excursão turística com um

guia profissional. Desfrute de uma

viagem no tempo da colonização

francesa e inglesa para nossos dias.

Iniciamos nossa visita panorâmica pelo

bairro Westmount, o Oratório de São

José, o Royal Mount Park com sua vista

espetacular da cidade, vamos caminhar

pelo parque até o miradouro do chalé de

la Montana, se o tempo permitir, caso

contrário visitaremos o belvedere..

Continuamos até a milha quadrada

dourada, Universidade Mc Gill, distrito

financeiro, Praça Canadá, catedral

Católica Maria Rainha do Mundo.

Continuamos para a Velha Montreal

passando pela Queen Victoria Square e

contornando o perímetro do Old

Montreal e Old Port, depois para o

desfile de visita a basílica de Notre

Dame (entrada NÃO incluída). ao prédio

da prefeitura onde fica a Praça Jacques

Cartier, coração turístico da velha

Montreal. Tarde livre - Alojamento.

9º Dia - Montreal – Boston

Café da manhã americano. Hoje

começamos nosso retorno aos Estados

Unidos. Nosso destino, Boston, é onde a

aristocracia americana nasceu e cuja

indústria mais importante é a educação.

Chegada em horas da tarde. Alojamento.



10º Dia - Boston – New York

Café da manhã americano. Pela manhã

visita da cidade: Universidade de

Harvard, Copley Square em frente à qual

está a Igreja do Trindade; o bairro de

Back Bay; Faneuil Hall (centro comercial);

ele Quincy Market e outros pontos de

interesse. No caminho de volta para

Nova York passaremos pela cidade de

Newport, Rhode Island para visita de

forma panorâmica, conhecido

mundialmente por seu centro náutico e

de veraneio dos magnatas da indústria

americana. Continuamos nossa viagem

para Nova York pelo estado de

Connecticut. Chegada no final da tarde.

Fim dos nossos serviços.

* Extensão

Incluído

Circuito em hotéis de categoria primeira e primeira superior.

2 noites de alojamento em Washington com café da manhã americano.

1 noite de alojamento em Niagara Falls com café da manhã americano.

1 noite de alojamento em Toronto com café da manhã americano.

1 noite de alojamento em Otawwa com café da manhã americano.

1 noite de alojamento em Quebec com café da manhã americano.

2 noites de alojamento em Montreal com café da manhã americano.

1 noite de alojamento em Boston com café da manhã americano.

Ingresso no navio das Mil Ilhas (opera de 1º de maio a 31 de outubro). Fora da

temporada visita ao Museu da Civilização em Otawwa

Passeio no Hornblower Niagara (opera de maio a outubro). Fora da temporada será

substituída pelos túneis panorâmicos.

1 mala por passageiro durante o passeio, malas adicionais serão cobradas a parte.

Circuito com guia em português.

Visitas e passeios mencionados no programa como incluído



Não Incluído

Parte Aérea nacional e internacional

Traslados de chegada e partida em Nova York

Diária(s) de hotel em New York

Alimentação e bebidas não mencionadas como incluídas

Gastos pessoais

Despesas com documentação (passaporte, vistos)

Seguros de viagens

Qualquer outro serviço não mencionado como incluído.

Observações

É responsabilidade do passageiro ter a documentação necessário para entrar nos

Estados Unidos e Canadá.

Ponto de encontro/embarque para a excursão em Nova York: Skyline Hotel, RIU

Plaza New York Times Square, Sheraton New York Times Square, Roosevelt Hotel e

Pennsylvania Hotel.

Para outras datas de saídas (em espanhol), favor consultar.

Saídas

2021

Julho 9 23

Agosto 6 20

Preço por pessoa

USD 2.120 Apto Duplo

USD 1.824 Apto Triplo

* Valores referenciais por pessoa, mediante disponibilidade de lugares e sujeito a

alterações sem aviso prévio. Reservamo-nos o direito de corrigir eventuais erros nesse

material.


