Leste de Ouro com guia em Português
12 dias e 9 noites

O brilho de cada uma dessas cidades é exclusivo, pois elas relatam histórias bem diferentes. Nova York se fez cosmopolita e
centro cultural e de compras. Boston é terra de peregrinos e de protesto dos colonos. Quebec, Montreal, Ottawa e Niagara Falls,
completam este maravilhoso roteiro.

Roteiro
DIAS
1 Apresentação no aeroporto internacional para embarque com destino a Nova Iorque. (Passagem aérea não incluída, consulte nossas
excelentes tarifas).
2 Nova Iorque
Chegada e traslado ao hotel. Os apartamentos estarão disponíveis a partir das 16:00h.
3 Nova Iorque, Boston
Café da manhã e partida rumo a Boston via Connecticut. Chegando a Boston visita panorâmica a cidade passando por Plaza Copley
onde se encontra à igreja da Trindade, Edifício de Hancock e a Biblioteca da cidade. Passaremos também pela Universidade de
Harvard, o bairro de Back Bay e o Mercado Quincy. Regresso ao hotel e hospedagem.
4 Boston, Quebec
Café da manhã e partida até a cidade amuralhada de Quebec, acompanhados pela bela paisagem que são os montes “Apalaches” a
trave dos Estados de New Hampshire e Vermont. Chegada a tarde. Hospedagem.
5 Quebec, Montreal
Café da manhã e visita à histórica cidade de Quebec, a mais antiga desta nação. Visita panorâmica: a Universidade de Laval,
monumentos históricos, a Cidadela e outros pontos de interesse. Após almoço (não incluído) partiremos à cidade de Montreal,
chegada e hospedagem.
6 Montreal
Café da manhã. Saída pela manhã para conhecer a segunda maior cidade de língua francesa no mundo. Vamos visitar a Velha
Montreal, desfrutando de uma viagem no tempo, fundada em 1642, suas ruas de paralelepípedos é uma
das principais atrações para os visitantes e moradores locais. Nesta parte da cidade encontraremos a Basílica de Notre Dame (visita
incluída), a zona comercial e financeira, rua Sainte Catherine, Ville Marie (centro comercial subterrâneo), Universidade de Mc Gill,
bairro oriental, o estádio Olímpico que foi construído para os Jogos Olímpicos de 1976 e é realmente uma obra de arte arquitetónica
com sua torre de 165m. É a maior torre inclinada no mundo. Visitaremos também o Biodome, o Jardim Botânico e o Monte Real, este
encantador parque oferece muitas atividades ao ar livre e vistas deslumbrantes da cidade a partir de seus pontos de vista, pare em
um deles para apreciar uma vista panorâmica da cidade antes de voltar para o nosso hotel. Tarde livre.
7 Montreal, Ottawa, Toronto
Café da manhã e saída para chegar a cidade de Ottawa. Ao chegar realizam uma visita panorâmica pela cidade, visitando o
Parlamento, bairros residenciais, mansões do Primeiro Ministro e Governador Geral, a Corte Suprema e outros pontos de interesse.
Após almoço (não incluído) saída até Brockville para disfrutar de um pequeno cruzeiro pelas Mil Ilhas, onde nasce o Rio San Lorenzo.
Esta região é o lugar onde se criou o popular Thousand Islands. O cruzeiro tem duração de aproximadamente 01 hora mostra as
espetaculares vistas panorâmicas da área. Continuação da viagem em ônibus até Toronto. Chegada e hospedagem.
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8 Toronto, Niagara Falls
Café da manhã e saída para visita panorâmica pela cidade de Toronto, a Alcaldia, Parlamento
Provincial, Universidade de Toronto, Yorkville, o bairro bohemio entre outros. Continuação à
Cataratas Niagara, onde visitaremos o povoado “Niagara on the Lake” a primeira capital que teve no
Canadá. Faremos o inesquecível passeio de barco Hornblower (de maio a outubro) ou o túneis cênicos (de outubro a maio).
Hospedagem.
9 Niagara Falls, Nova Iorque
Café da manhã e saída para New York chegando as últimas horas da tarde. Hospedagem.
10 Nova Iorque
Pela manhã saída para visita panorâmica à cidade de New York começando pelo alto Manhattan, passaremos pelo Lincoln Center, o
edifício “Dakota Strawberry Fields”, desceremos a 5º avenida onde veremos os museus Metropolitanos, Frick e Guggenheim. Após a
parada no Rockefeller Center, aonde se aprecia a vista da Catedral de St. Patrick´s se continua ao Baixo Manhattan passando pela
Broadway, Times Square, Greenwich Village, Soho, Chinatown, Wall Street, Battery Park (onde se pode ver a Estátua da Liberdade).
Regresso ao hotel. Restante do dia livre. Hospedagem
11 Nova Iorque
Café da manhã. Dispomos dos apartamentos até as 12:00h. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto.

Serviços Incluídos
•

Programa de 9 noites de hospedagem com acompanhamento de guia em PORTUGUÊS.

•

Traslado de chegada e saída em New York.

•

Café da manhã tipo americano.

•

Visita panorâmica alto e baixo Manhattan.

•

Cruzeiro Hornblower (opera de Maio a Outubro), após este período será substituído pelo Túneis Escenicos.

•

Ingresso ao Barco Mil Ilhas, (opera de Maio a Outubro), após este período será substituído pela visita ao
Museu da Civilização em Ottawa.

•

Despesas de maleteiros nos hotéis (1 mala por pessoa).

Serviços Excluídos
- Refeições não mencionadas.
- Seguro assistência saúde/bagagem.
- Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavanderia).
- Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais.
- Excesso de bagagem.
- Qualquer item não mencionado como incluído.
- Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.
Opcionais

· Cartão de assistência Gta Bronze.
· Cartão de assistência Gta Euromax.
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Hotéis Previstos

New York: Wyndham Hotel New York, Comfort Inn Midtown West, Holiday Inn Express
Midtown West4*
Boston: Courtyard by Marriot Woburn / Boston Norh 4*
Quebec City: Le Classique Quebec 3*
Montreal: Le Nouvel Hotel & Spa 3*
Toronto: Chelsea Toronto Hotel 3*
Niagara Falls: The Oakes Hotel Overlooking the Falls 4*
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