Costa Leste do Canadá e New York
com Panamá.
Saída 09 de Julho de 2019. (18 dias)
Itinerário:
09/Jul BRASIL/PANAMA/NEW YORK: Apresentação no aeroporto para embarque com destino a:
10/Jul NEW YORK: Chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem
11/Jul NEW YORK: Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais.
12/Jul NEW YORK/PHILADELPHIA/WASHINGTON: Pela manhã saída em direção a Philadelphia, cidade onde treze Colônias declararam a
13/Jul
14/Jul
15/Jul
16/Jul
17/Jul
18/Jul
19/Jul
20/Jul
21/Jul
22/Jul
23/Jul
24/Jul
25/Jul
26/Jul

Independencia da Inglaterra, visita panorâmica para conhecer Boulevard Benjamin Franklin, Museu de Arte e Sino da Liberdade,
continuação da viagem até Washington, chegada e hospedagem.
WASHINGTON: Saída para visita de quarto horas de duração para conhecer os principais atrativos desta cidade tais como:
Cemitério de Arlington, Monumento em memória dos presidentes Lincoln e Jefferson, Casa Branca, Avenida Pennsylvania e
Capitolio. Tarde livre para atividades pessoais.
WASHINGTON/NIAGARA: saída pela manhã em direção aos Montes Apalaches, chegada a fronteira com o Canadá e Hospedagem.
NIAGARA/TORONTO: Saída para passeio em barco Maid of The Mist pelas próprias Cataratas do Niagara para chegar bem perto
mesmo das quedas de água, continuação até o Table Rock onde se encontra o Relógio floral. Breve visita panorâmica da região
residencial e saída em direção a Toronto, chegada e visita a cidade e hospedagem.
TORONTO/MIL ILHAS/OTTAWA: Saída em direção a Capital do Canadá no caminho poderemos efetuar o passeio das Mil Ilhas,
residência de ricos e famosos, chegada a Ottawa e hospedagem.
OTTAWA/PARQUE OMEGA/QUEBEC: Visita panorâmica da cidade conhecendo Parlamento, Mansões residenciais do Governador e
do Primeiro Ministro, bairro das Embaixadas e cambio da Guarda (Julho e Agosto somente). Continuação até a cidade amurada de
Quebec, chegada e hospedagem.
QUEBEC/MONTREAL: Saída para visita panorâmica da cidade conhecendo Universidade de Laval, Citadel e outros monumentos
históricos. Saída em direção a Montreal, chegada e hospedagem.
MONTREAL: Visita panorâmica da cidade para conhecer: Basílica de Notre Dame, Praça Cartier, Porto Velho, Praça de Armas e
Bairro francês. Tarde livre. Hospedagem.
MONTREAL/BOSTON: Iniciaremos neste dia o regresso aos Estados Unidos, chegada a Boston e hospedagem.
BOSTON /NEW YORK: Visita a cidade passando pela Universidade de Harvard, Praça Copley, Igreja da Trindade e Centro Comercial.
Saída para New York, chegada e hospedagem.
NEW YORK: Visita panorâmica ao Alto e Baixo Manhattan. Tarde livre.
NEW YORK/PANAMA: Traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Panamá. Chegada e traslado ao hotel. Hospedagem.
PANAMA: Café da manhã e saída para visita panorâmica da cidade. Tarde livre para compras.
PANAMA: Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais.
PANAMA/BRASIL: Café da manhã e traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Brasil e fim dos nossos serviços.

Preço por pessoa Parte terrestre:
EM DUPLO: USD 3.636,00 – TRIPLO: USD 3.187,00 – SINGLE: USD 5.363,00
Parte Aérea: Favor consultar.
Nossos preços incluem:
Hotéis de categoria Primeira com café da manhã.
Visitas mencionadas.
Guia acompanhante do Brasil, desde que o grupo tenha um mínimo de 20 participantes.
Seguro de viagem.

