GUIA PRIVATIVO EM PORTUGUÊS

ESTE AMERICANO,
NIÁGARA E TORONTO
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novidade

circuito

exclusivo
NORTRAVEL

TORONTO • NIAGARA FALLS • BUFFALO • WASHINGTON • FILADÉLFIA • NOVA IORQUE
1º DIA LISBOA OU PORTO / TORONTO

Comparência no respetivo aeroporto 3 horas antes da partida. Formalidades de embarque e partida em voo regular
TAP Air Portugal com destino a Toronto. Chegada ao aeroporto e transporte para o Hotel Sheraton Centre Toronto ****, ou similar. Alojamento.

2º DIA TORONTO / NIAGARA FALLS / BUFFALO
(195 KM)

Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, saída para visita panorâmica desta cidade moderna construída em vidro
e aço com destaque para: os imponentes arranha céus da
zona financeira, o Skydome (atualmente Rogers Centre),
que é um estádio com um teto totalmente retrátil e que
para além de servir de casa de espetáculos para a população de Toronto, é a base da equipa de basebol Toronto
Blue Jays e da equipa de futebol americano Toronto Argonauts. Seguimos para a Chinatown, e para a zona portuária,
terminando na Torre CN (para quem o desejar, a subida à
torre está incluída). Após esta visita, seguimos para “Niagara Falls”, passando por “Niagara on the Lake”, uma típica cidade em estilo vitoriano e pelo “Table Rock”, Relógio
Floral e zona residencial e vitivinícola de Niágara. Chegados
a “Niagara Falls”, almoço incluído no restaurante panorâmico. Em hora a combinar, iniciamos o passeio no barco
‘’Hornblower’’, que nos levará bem perto das cataratas. Seguimos para a fronteira dos Estados Unidos e para a cidade
de Buffalo. Alojamento e jantar no Hotel Best Western on
the Avenue Buffalo *** Sup, ou similar.

3º DIA BUFFALO / WASHINGTON (645 KM)

Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida para Washington
D.C., passando pelos estados de Nova Iorque, Pensilvânia e
Columbia, atravessando os Montes Apalaches. Paragem em
Harrisburg, cidade capital do estado da Pensilvânia. Almoço incluído. Chegada ao final da tarde à capital dos Estados
Unidos, Washington D.C. Alojamento e jantar no Hotel
Comfort Inn Downtown Washington ***, ou similar.

4º DIA WASHINGTON

Pequeno-almoço buffet no hotel. A manhã é dedicada à
visita panorâmica dos famosos monumentos desta grande
cidade dos quais se destacam os monumentos em memória dos presidentes Lincoln, Roosevelt, Jefferson e Martin
Luther King, o Monumento de Washington, a panorâmica
da Casa Branca e do Capitólio, o Tribunal Supremo dos
EUA, o Centro Kennedy, o distrito de Watergate, a histórica
Georgetown, o Pentágono, e finalizamos no Cemitério de
Arlington. Almoço incluído. Após o almoço, continuação
da visita: Catedral de Washington. Resto da tarde livre para
visitas de gosto pessoal, podendo explorar os museus desta cidade, com destaque para o Museu do Ar. Alojamento
e jantar no hotel.

5º DIA WASHINGTON / FILADÉLFIA / NOVA
IORQUE (385 KM)

Pequeno-almoço buffet no hotel. De manhã, partida de
Washington em direção a Nova Iorque. Paragem em Filadélfia cidade onde treze colónias declararam a sua independência face à Inglaterra, para breve visita panorâmica,
em que destacamos: o antigo bairro vitoriano, o Boulevard
Benjamim Franklin com uma paragem em frente ao Museu
de Arte e ao Sino da Liberdade e a antiga Igreja de São José.
Almoço incluído no Reading Terminal, um dos mercados
mais antigos e mais famosos dos Estados Unidos. Aqui,
com os cupões que o nosso guia dará a cada passageiro,
poderá experimentar várias opções para a sua refeição:
desde os famosos pretzels macios com manteiga ou o delicioso Philly cheesesteak. Um dos ícones de Filadélfia, este
sanduíche é feito com fatias finas de carne cobertas com
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uma camada de queijo derretido. Se preferir pratos mais
saudáveis da culinária europeia ou asiática, encontram-se
no local várias opções. De tarde, continuação da viagem
até Nova Iorque. Alojamento e jantar no Hotel Ameritania
at Times Square *** Sup, ou similar. Para quem o desejar e como opcional (não incluído no pacote) sugerimos
um dos espetáculos em cena na Broadway.

6º DIA NOVA IORQUE

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a combinar, saída para visita panorâmica, com guia local, da cidade conhecida como a “Grande Maçã”. Da visita destacamos: o
Distrito Financeiro, Avenida da Broadway, Chinatown, Empire State Building, a zona do Soho e Little Italy. Almoço incluído. Tarde livre e em hora a combinar, saída para subida
ao Top of the Rock (observatório no topo do Rockefeller
Center com design parecido a um convés de navio e vistas
da cidade). Regresso ao hotel e jantar. Alojamento.

TORONTO

7º DIA NOVA IORQUE

Pequeno-almoço buffet no hotel. Numa cidade tão extraordinária como Nova Iorque são inúmeros os locais de
interesse culturais e comerciais. A Nortravel escolheu incluir a visita de um dos museus mais visitados no planeta,
o Metropolitan Museum of Art. De manhã, assistência e
transporte para o museu, para cada um descobrir ao seu
ritmo, um dos maiores acervos museológicos do mundo,
transversal a várias civilizações. Durante a tarde em hora
e local definido pelo assistente, regresso ao hotel incluído.
Ao início da noite, saída para Greenwich Village, para um
jantar acompanhado de música ao vivo. Regresso ao hotel
e alojamento.

8º DIA NOVA IORQUE / LISBOA

Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para Battery Park,
onde embarcaremos num ferry, para um passeio na baía de
Manhattan, para explorar Ellis Island e a Estátua da Liberdade, cujo nome oficial é A Liberdade Iluminando o Mundo, e
que é uma escultura neoclássica colossal localizada na ilha
da Liberdade, no porto de Nova Iorque. Ellis Island é uma
ilha na foz do Rio Hudson que foi ao longo do século XIX
e no começo do século XX a principal porta de entrada de
imigrantes nos Estados Unidos. A ilha é um símbolo da imigração para os Estados Unidos. Almoço incluído em Times
Square e em hora a indicar localmente transporte ao aeroporto. Formalidade de embarque e saída em voo regular
para Lisboa ou Porto. Noite e refeições a bordo.

9º DIA LISBOA OU PORTO

Chegada ao aeroporto Humberto Delgado. Para os passageiros com destino ao Porto, mudança de voo. Chegada ao
destino final. FIM DA VIAGEM

O diferencial deste circuito
•

Passeio de barco nas CATARATAS DE NIÁGARA.

•

Visita de WASHINGTON, capital dos EUA.

•

Visita de FILADÉLFIA, berço da independência.

•

ELLIS ISLAND e a ESTÁTUA DA LIBERDADE.

•

Entrada no Museu THE METROPOLITAN.

•

Subida ao observatório do Rockfeller Center, o TOP OF
THE ROCK.

FILADÉLFIA

PARTIDAS GARANTIDAS nas datas assinaladas
CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

9

13

DIAS

VISITAS

toronto

buffalo

1

1

12

7

REFEIÇÕES p.almoços
WASHINGTON NOVA IORQUE

2

3

CANADÁ

TORONTO
NIAGARA FALLS

BUFFALO

NOVA IORQUE
FILADÉLFIA
WASHINGTON

EUA

NOVA IORQUE

DATAS DE PARTIDA garantidas
junho

15

agosto

10 24

PREÇO POR PESSOA
DATAS

DUPLO

INDIVIDUAL

jun

€ 3.495

€ 4.225

ago

€ 3.695

€ 4.405

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 295 (saída de Lisboa), sujeito a alteração. (mínimo 20 participantes na partida não
garantida).

SUPLEMENTOS

Partidas do Porto - por pessoa (ida e volta) € 60

O PREÇO INCLUI
•

NIAGARA FALLS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea para os percursos indicados, em voos TAP Air Portugal, classe económica e com o direito ao
transporte de 1 peça de bagagem até 23kg;
Assistência nas formalidades de embarque em Portugal;
Transporte privativo do aeroporto para o hotel em Toronto;
7 Noites de alojamento, nos hotéis indicados ou similares, durante o circuito do 1º ao 8º dia, em regime de
alojamento e pequeno-almoço;
Circuito em autocarro de turismo com ar condicionado, de acordo com o itinerário (do 2º ao 8º dia);
Acompanhamento durante todo o circuito (do 1º ao 8º dia) por um guia de língua portuguesa;
Refeições indicadas no itinerário - 12 refeições (bebidas não incluídas);
Passeio de barco em Niagara Falls;
Todas as visitas mencionadas no programa que não constem como facultativas ou opcionais;
Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
Taxas hoteleiras, de turismo, serviços e IVA;
Taxas de aviação - € 295 (saída de Lisboa).

* Seguros complementares pág. 138

O PREÇO não INCLUI
•
•
•
•

Bebidas, despesas de caráter pessoal e quaisquer serviços não mencionados como incluídos;
Gratificações ao guia permanente e motorista – CAD 72 por pessoa (a pagar localmente);
Gratificações aos guias locais nos EUA (Washington, Filadélfia e Nova Iorque) – USD 12 por pessoa (a pagar
localmente);
Gratificações aos bagageiros.

Documentação Obrigatória
•
•
•
•

Obrigatoriedade de obtenção de autorização de entrada nos Estados Unidos, através do site: www.cbp.gov/esta *
Obrigatoriedade de obtenção de autorização de entrada no Canadá, através do site: www.canada.ca/eTA
Passaporte individual de leitura ótica com prazo mínimo de validade de 6 meses após a data de entrada nos EUA;
*Os cidadãos portugueses que viajaram para o Irão, Iraque, Sudão ou Síria a partir de 1 de Março de 2011 (com
exceção de viagem com fim diplomático ou militar) ou cidadãos com dupla nacionalidade com um destes países,
terão de se deslocar à embaixada dos EUA e tratar de visto adicional.

WASHINGTON

américas

Nortravel Operador de Confiança
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