13/03/2020
MÉXICO DF

FANTASIA
AMERICANA
Washington - Niagara Falls - Toronto - Ottawa - Quebec - Montreal
Boston - New York

11 noites incluindo, parte terrestre:
02 noites em Washington, 01 noite em Niagara Falls, 01 noite em Toronto, 01 noite em Ottawa, 01 noite em Quebec, 02 noites em Montreal, 01 noite em Boston e 02 em New York
Hotéis de primeira e primeira superior, com café da manhã americano
Traslados de chegada em Washington e de partida em New York
Visitas conforme itinerário, com guia em espanhol
01 mala por pessoa (mala extra será cobrada, sob consulta)

Saídas

DBL

TPL

QDP

SGL

CHD

08, 15, 22, 29 May / 05,12,19 Jun / 04,11,18,25 Sep / 02,09,16,23,30 Oct

2759

2357

2139

4400

1309

26 Jun / 03,10,17,24,31 Jul / 07,14,21,28 Aug

2799

2405

2185

4395

1309

CHD = 03 a 16 anos.
Nas saídas em vermelho, o guia será em português.
É necessário visto para os Estados Unidos e para o Canadá.
O barco de Mil Islas, opera de Maio a Outubro. Fora desse período se visita o Museu da Civilização em Ottawa.
O barco Hornblower Niagara , opera de Maio a Outubro. Fora desse período será substituído pelos túneis cênicos.
O alojamento no Hotel Wyndham em SGL e DBL é em uma cama queen, para transformar em Twin terá um acréscimo

de U$65 por apartamento e por noite.
O Hotel Wyndham cobra um resort fee de U$22 por apartamento e por dia (pagamento direto no hotel).
Será cobrado gastos de toda reserva cancelada (sob consulta).
Relação dos hotéis definitivos só 30 dias antes da saída.
Troca da guarda em Ottawa só opera nos meses de Julho.

 Preços por pessoa em dólares, sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva.
 Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão. Amex sob consulta.
 Taxa IRRF, sob consulta.
Descritivo do programa, clique aqui

Guadalajara

Guadalajara

13/03/2020
HOTÉIS PREVISTOS
CIDADE

HOTÉIS

Washington

Marriott Wardman Park

Niagara Falls

Courtyard by Marriott

Toronto

Sheraton Centre

Ottawa (Hull)

Four Point Sheraton Gatinea-Ottawa

Quebec City

Delta Quebec

Montreal

Marriott Chateau Champlain

Boston (Quincy)

Boston Marriott Quincy

New York

Wyndham, Comfort Inn Midtown West,
Holiday Inn Express Midtown West

01º Dia - Washington
Chegada, recepção e traslado ao hotel. Dia livre.
02º Dia - Washington
Saída para realizar a visita da cidade que nos levará até o Cemitério
de Arlington, onde se encontra os túmulos dos irmãos Kennedy; os
monumentos a memória dos Presidentes Lincoln e Jefferson; a Casa
Branca (por fora); a Avenida Pennsylvania e o Capitólio. Tarde livre
para visitar os museus do Instituto Smithsonian.
03º Dia - Washington / Niagara Falls
Bem cedo, saímos com destino ao Canadá. Durante a viagem, cruzaremos os montes Apalaches. Atravessaremos os estados da Pennsylvania e New York e chegaremos a Niagara ao entardecer.
04º Dia - Niagara Falls / Toronto
Nossa primeira atividade desse dia será o cruzeiro no barco
‘Homblower’, que nos levará até a queda das cataratas. Depois visitamos: ‘Table Rock’, o relógio floral, o carro aéreo espanhol, etc.
Seguimos viagem, passando pela área residencial e vinícola do Niagara, até chegar a ‘Niagara on the Lake’, um belo povoado que foi a
primeira capital do Canadá. Chegada a Toronto pela estrada que
acompanha o Lago Ontario. À tarde, realizaremos a visita da cidade.
05º Dia - Toronto / Mil Islas / Ottawa
Iniciaremos nosso dia com o cruzeiro pelo arquipélago das ‘Mil Islas’, onde nasce o Rio Saint Lawrence. Continuação da viagem até
Ottawa. Onde ao chegar faremos a visita da cidade.
06º Dia - Ottawa / Parque Omega / Quebec
Pela manhã observaremos a troca da guarda no Parlamento e seguiremos até o parque Omega, onde teremos a oportunidade de observar a fauna local. Continuamos até Quebec onde chegaremos no
final da tarde.
07º Dia - Quebec/ Montreal
Pela manhã visitaremos a cidade de Quebec, a mais velha desta Nação. Visita panorâmica: a Universidade de Laval, monumentos históricos, a Citadel e outros pontos de interesse. Depois do almoço (não
incluído) partiremos para Montreal.
08º Dia - Montreal
Pela manhã visita da cidade. Conheceremos a segunda maior cidade
de língua francesa do mundo. Entre os pontos de destaque se encontra a velha Montreal: desfrute de uma viagem no tempo, fundada
em 1642, suas ruas de pedra são a principal atração para o visitante.

Nesta parte da cidade se encontra a Basílica de Notre Dame (visita
incluída). Distrito Financeiro e Comercial, rua Sainte-Catherine, Place
Ville Marie (centro comercial subterrâneo), Universidade de Mc Gill,
bairro oriental. Estádio Olímpico, construído para o jogos olímpicos
de 1976 é verdadeiramente uma obra prima arquitetônica. Sua torre
com seus 165m é a mais alta torre inclinada do mundo. Aqui mesmo
se encontra o Biodome e Jardim Botânico. Monte Real, este encantador parque oferece muitas atividades ao ar livre e vistas impressionantes da cidade desde seus mirantes, pararemos em um deles para
apreciar uma vista panorâmica da cidade antes de regressar ao hotel. Tarde livre.
09º Dia - Montreal / Boston
Hoje iniciaremos no retorno aos Estados Unidos. Nosso destino,
Boston, é onde nasceu a aristocracia americana e onde a maior indústria, é a ‘Educação’. Chegada à tarde.
10º Dia - Boston / New York
Pela manhã visita da cidade: Universidade de Harvard, Plaza Copley
onde a sua frente se encontra a Igreja da Trindade; o bairro de Back
Bay; Faneuil Hall (centro comercial); o Mercado Quincy e outros pontos de interesse. À tarde, seguimos para New York.
11º Dia - New York
Começaremos o dia visitando a cidade. No caminho ao Alto Manhattan ao longo do Park Central passaremos pelo Lincoln Center, o
edifício Dakota, y ‘Strawberry Fields’. Faremos uma breve parada no
Central Park para ver a placa em homenagem a John Lennon, continuamos a Harlem. Depois de um recorrido pela área seguimos pela
5ª Avenida onde veremos os museus Metropolitano, Frick e Guggenheim. Passando pela frente da Catedral de St Patrick’s y Rockefeller
Center faremos uma breve parada na praça Madison para ter uma
vista do Flatiron Building e Empire State. Continuamos até o Baixo
Manhattan, passando por Greenwich Village, Soho (antigo centro
comercial e agora o bairro da moda com galerias de arte, restaurantes gourmet e boutiques), Chinatown, a pequena Itália, Wall Street,
Battery Park onde convergem os Rios Hudson e Este. Desse hitórico
parque podemos admirar a Estatua da Liberdade. Aqui os passageiros podem optar por ficar para visitar lugares de interesse do Baixo
Manhattan ou continuar até o hotel. Resto do dia livre.
12º Dia - New York
Em horário a combinar, traslado ao aeroporto e fim dos nossos serviços

