Parte Aérea
A partir de U$S 960,00 + taxas
Consulte formas de pagamento.
*A companhia se reserva o direito de alterar a
frequência e horário dos voos.*
** Somente a emissão garante a tarifa e a forma de
pagamento.**

Parte Terrestre
U$S 2.974,00
p/pessoa em apto DBL
(Base 20 passageiros)

Suplemento individual - U$S 1.400,00
Entrada de U$S 1.057,00 e saldo em até
09X de U$S 213,00
no cartão de crédito.
Os valores serão convertidos para reais
ao câmbio do dia do pagamento.
Os hotéis mencionados poderão ser substituídos por
outros da mesma categoria em caso de circunstâncias
alheias a nossa vontade.

?Alojamento em apartamento standard em hotéis

de primeira categoria, com café da manhã tipo
buffet
?Ingressos e Visitas conforme detalhado no folheto
?Passeios conforme detalhado no folheto
?City tours em Washington e NYC com guias locais
falando português
?Ingresso para visita ao histórico Cemitério
Arlington
?Ônibus ou van de luxo com ar condicionado
(motorista de fala inglesa)
?Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto
?Gorjetas a maleteiros nos hotéis (01 mala por
pessoa);
?Seguro de viagem Travel ACE
Não inclui: Excesso de bagagem, refeiçoes não
mencionadas, bebidas, early check in e late
check out , extras de caráter pessoal e qualquer
outro item não mencionado como incluído.

?Passaporte válido no mínimo até maio de 2018.
?Visto Americano válido.

Consulte política de cancelamento da agência.

Saída 12 Outubro

12 Out - Qui - Porto Alegre Washington D.C.
Apresentação no aeroporto Salgado
Filho para embarque com destino a
Washington D.C..
13 Out - Sex - Washington D.C.
Chegada a Washington, a magnífica
capital dos Estados Unidos. Muito mais
que apenas um lugar com uma casa
branca ocupando espaço nos noticiários,
Washington D.C. não deixa de ser um
destino turístico de primeira qualidade. Lá
estão monumentos ícones da história
norte americana, salas de espetáculos e
museus estonteantes com muita cultura e
arte. Recepção e traslado do aeroporto de
Washington D.C. até o Hotel Hilton.
14 Out - Sab - Washington D.C.
Café da manhã. Em seguida, saída para
visita panorâmica à cidade totalmente
planejada e com imensos parques.
Visitaremos Arlington Cemetery (Ingresos
inclusos), onde veremos a sepultura de
John Kennedy e Jacqueline Onassis, e o
National Air and Space Museum, o mais
visitado do mundo, onde nos
extasiaremos com a grandiosidade de
tudo o que nos é apresentado, desde o
primeiro avião até as modernas cápsulas
espaciais que transportaram os
astronautas. Veremos ainda cartõespostais como Casa Branca, Washington
Monument, Capitólio, Jefferson Memorial,
Watergate, além do Centro Comercial.
Noite livre, sugerimos uma visita a
Georgetown, o bairro boêmio da cidade.
Retorno ao hotel e hospedagem.

15 Out - Dom - Washington D.C.
Café da manhã. Hoje o dia é todo seu!
Separe um calçado confortável e encare
os históricos e surpreendentes caminhos
de Washington D.C.. Sugerimos como
ponto de partida o National Mall, onde
estão concentrados os principais museus
que compõem o Instituto Smithsonian,
todos com visitação gratuita! A poucos
minutos a pé você encontrará a Casa
Branca, e outras excelentes atrações
localizadas ao redor da região. Entre todos
os bairros, visite Georgetown, um dos
mais famosos e visitados da cidade por
seus belos parques, ruas floridas e ótimas
opções para compras e restaurantes.
Nosso guia está à disposição sempre com
ótimas dicas de passeios, restaurantes e
muito mais. Consulte-o!
16 Out - Seg - Washington D.C. Baltimore - Philadelphia - Nova Iorque
Café da manhã no hotel. Saída pela
manhã em direção a Baltimore, onde
conheceremos o enorme complexo
comercial e cultural em que se
transformou o seu antigo cais do porto,
uma invejável obra de renovação
arquitetônica, transformando o velho em
novo com extrema harmonia.
Continuando nosso percurso,
chegaremos a Philadelphia, cidade que
treze colônias declararam sua
independência da Inglaterra. Visitaremos
atrações que se tornaram símbolos
importantes da liberdade nos Estados
Unidos e, por isso, são muito populares,
tais como Elfreth's Alley, a rua habitada
mais antiga dos Estados Unidos, o
Benjamin Franklin Parkway, o famoso
Liberty Bell, e o Constitution Hall & Square.
Tempo livre para almoço (NÃO INCLUSO)
e parada em frente ao Museu de Arte da
Philadélphia, onde você poderá testar sua
resistência física correndo na famosa
escadaria do filme “Rocky” e poderá tirar
uma foto memorável posando em frente à
estátua de bronze do Rocky!
Prosseguimos a viagem até New York.
Hospedagem no Hotel Affinia Shelburne.

17 Out - Ter - Nova Iorque

Washington D.C.

Independence Hall - Philadelphia

Café da manhã. Pela manhã, saída para
visita à cidade onde conheceremos pontos
turísticos como: United Nations, Central
Park, Catedral Saint John Divine,
Columbia University, Harlem, Lincoln
Center, 5th Avenue, Rockefeller Center,
Times Square, Madison Square Garden,
Empire State, Greenwich Village, Soho,
Chinatown, City Hall Area e Sea Port.
Como as opções são inúmeras, nosso
guia brasileiro profissional estará à
disposição de todos para dar dicas e
sugestões após o passeio. Retorno ao
hotel e hospedagem.
18 Out - Qua - Nova Iorque
Café da manhã no hotel. Dia
inteiramente livre para aproveitar mais da
agitada BIG APPLE. O lugar é ideal para
assistir aos novos shows da Broadway,
ouvir lançamentos musicais, estar
antenado com o mundo das artes, dos
livros, da ciência e dos negócios, além de
fazer compras pelas ruas vibrantes da
cidade que nunca dorme. Hospedagem.
19 Out - Qui - Nova Iorque
Café da manhã e restante do dia livre.
Sugerimos opcional a New Jersey
Gardens para compras.
20 Out - Sex - Nova Iorque
Café da manhã e restante do dia livre.

Philadelphia

Baltimore

21 Out - Sab -Nova Iorque
Café da manhã no hotel. E em horário a
combinar traslado ao aeroporto para
embarque com destino a Porto Alegre.
Fim dos nossos serviços.
A Portosul agradece a sua preferência.

