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Programa de Viagem
Páscoa 2017 | 10 a 16 Abril

VIAGENS &
TURISMO

Voos previstos: 
10 Abr - 17.00h » 20.00 h -Lisboa » Nova Iorque

16 Abr – 17.55 h » 05.50 h – Nova Iorque » Lisboa

10 Abril

Saida de Évora em Bus para o Aeroporto de Lisboa.
Check in e embarque no Voo Tap com destino a Nova Iorque.

Chegada, procedimento de entrada e Transfer em Limousine para o 
Yotel NYC 4*, no coração de Manhattan, junto a Times Square.

Um Hotel futurista, que o vai surpreender,
com um design inspirado nos aviões de luxo. Alojamento.

Yotel NEW YORK 4*
10th Avenue in ManhattanN
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11 Abril

Após o peq Almoço, cortesia do Hotel, ( Chá / Café e Mufins),
saída para o primeiro contacto diurno com a cidade.

Iniciamos o dia com a subida ao Empire State Building, onde no piso 86,
teremos uma panorâmica única da cidade de NY. 
Almoço livre. 

Durante a tarde, passeio pedestre descontraído ao seu ritmo,
pela zona central de Manhattan. Paragens para café e compras no Macy’s NY,
a maior loja do mundo da conhecida cadeia internacional,
com mais de 200 marcas ao seu dispor. Jantar livre e alojamento.

12 Abril

Saída prevista pelas 06.00 h para a visita de dia inteiro, a Washington,
capital dos EUA e o coração do Governo Federal.
Neste passeio, conheceremos os locais mais emblemáticos que esta elegante
cidade tem para oferecer. A Casa Branca, sede de Governo e a residência de
todos os presidentes desde 1800. A Biblioteca do Congresso, o impressionante
Monumento de Washington, o templo em memoria de Lincoln, o Cemitério
Militar onde J.F.K. se encontra, e o fascinante Museu Aeroespacial do
Smithsonian, imperdível. 
Regresso ao Hotel ao final da tarde. ( almoço não incluído na visita).



13 Abril

Após o peq Almoço, cortesia do Hotel, ( Chá / Café e Mufins),
Saida de Bus Turístico, com audio Guia, para um City Tour,

na baixa da Ilha de Manhattan. Visita ao Memorial do 9/11, no
Word Trade Center. 

Almoço Livre. Seguimos depois, em ferry até à ilha da
Liberdade, para ver um dos ícones de NYC, a Estátua da Liberdade,
visitaremos ainda Ellis Island, a ilha onde chegavam os emigrantes,
nos barcos a vapor vindos da europa. Quase 12 milhões de pessoas,
pisaram pela primeira vez esta Ilha, em busca do sonho americano.

Regresso ao hotel. Jantar livre.

14 Abril

Após o peq Almoço, cortesia do Hotel, ( Chá / Café e Mufins),
saida em Bus Turístico, com áudio guia, para um

City Tour, até Central Park, passeio de Charrete em Central Park,
e seguimos para o Museu Americano de História Natural. Almoço Livre.

Após o almoço, seguimos para visita do Museu Intrepid Sea, Air & Space,
a bordo do Porta-aviões USS Intrepid onde poderemos ver mais de 30

aeronaves restauradas. Poderá visitar
o antigo Submarino Growler, assuma os comandos de um simulador
de cabine, e descubra se tem o que é preciso para ser um piloto real.

Muitas experiencias únicas… Regresso ao hotel. Jantar livre a alojamento.



15 Abril - VISITA OPCIONAL

Dia destinado à visita das mais majestosas Cataratas do Mundo,
As Cataratas de Niagára. Saída bem cedinho (aprox 05.00 h da manhã),
em direção ao aeroporto para Voo interno (60 minutos aprox) .
Seguimos de Bus, até às Quedas de Água. Seguindo-se um almoço em
Restaurante panorâmico, com vista para as Cataratas. 
Após o almoço passeio de barco de aprox. 30 minutos a bordo do mítico barco
“A Dama da Névoa”. A visita será acompanhado por um Guia profissional
e teremos oportunidade de observar as Cataratas no lado Americano e do
lado Canadiano. 
Tendo em conta, que esta visita se realiza em Abril, o passeio de Barco,
poderá por razões climatéricas e de segurança, ser substituído pela descida
em elevador panorâmico gigante, por trás das próprias Cataratas,
um momento único e que certamente ficará na sua memória. 
Regresso ao aeroporto, para voo interno até NY, e regresso ao hotel .
( visita com uma duração aproximada de 12/13 h)

16 Abril

Após o peq Almoço, cortesia do Hotel, ( Chá / Café e Mufins), manhã livre
para se despedir ao seu ritmo, da cidade que nunca dorme.
Últimas compras, últimas recordações, almoço livre e a tempo ainda para
deixar uma promessa em Times Square: 
…Certamente, vou voltar…
Transfer para o aeroporto e voo ate Lisboa.
Regresso até Évora .



Inclui: 

- Transfer Évora » Lisboa em Bus
- Voo Tap direto de Lisboa
- Transferes em NY in / out em Limousine
- 6 Noites de estadia em Hotel 4* ( Yotel New York Times Square )
- Peq Almoço cortesia do hotel - ( Café / Chá e Muffins)
- Entradas nas seguintes atracções: 
- Empire State Building 
- 9/11 Memorial 
- Travessia de ferry p/ Estatua da Liberdade + Entrada + Ellis Island (Ilha dos emigrantes)
- Museu Americano de História Natural
- Museu Interprid Sea, Air & Space
- Passeio de Charrete em Central Park
- Bus Turistico c/ áudio Guia - 72 Horas sem limite 
- Visita de Dia inteiro a Washington c/ guia profissional ( almoço não incluido)
- Acompanhamento de Agente de Viagens da Agencia
- Autorização e Visto de Entrada nos EUA
- Autorização e visto de Entrada no Canadá
  (válido p/ os passageiros que visitem as Caratatas)
- Seguro de Viagem
- Taxas de aeroporto

Em opção:

Visita às Cataratas de Niagára.
- Recolha no Hotel
- Voo interno ida e volta, desde NY
- Guia profissional
- Acompanhamento da Agente de Viagens
- Almoço
- Passeio de barco nas Cataratas ou Elevador panorâmico
  (consoante Condições climatéricas)
- Regresso ao Hotel

Não Inclui: 

- Seguro de Cancelamento: 45 � ( consultar condições)
- Extras de caracter pessoal
- Refeições

Valor por pessoa em
Quarto Duplo (standard): 

2.435�

Valor visita Opcional
Cataratas Niágara:

450� por pessoa
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T. 266 781 629 / M. 965 218 142
Email. evora@onboard.pt
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