O melhor da

Orlando - Flórida, USA.

Costa
Leste

12 noites

New York - 3 noites | Washington D.C. - 2 noites | Orlando - 5 noites
Miami - 2 noites

Saídas Garantidas
2017 Dez 23
2018 Jan 08 | Fev 04 | Mai 07 | Jun 04 | Jul 07
Ago 06 | Set 03 | Out 08 | Dez 23
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Se você quer conhecer, de uma só vez, quatro das cidades mais icônicas dos
Estados Unidos, o tour O melhor da Costa Leste é uma excelente opção. Você pode
se divertir nos melhores parques de Orlando, com todos os ingressos inclusos,
aproveitar todos os agitos e as compras de Miami e New York, além de ter a
oportunidade de conhecer os monumentos e locais históricos de Washington D.C.

DIA 1 - BRASIL – NEW YORK
Apresentação no aeroporto com destino a New
York.
DIA 2 - NEW YORK
Chegada a New York. Uma das cidades mais espetaculares do mundo, com uma variedade incrível
de coisas para ver e fazer, cenário de centenas de
filmes e um destino capaz de agradar a todos os
gostos. Chegada e hospedagem.
Nota importante: Neste dia, nosso guia brasileiro encontrará o grupo no hotel. Às 19h30,
teremos um encontro do grupo com o guia na
recepção do hotel para apresentação e primeiras
dicas de viagem.
DIA 3 - NEW YORK
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para
visita à cidade, onde você vai conhecer importantes 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 para dar dicas e sugestões
após o passeio. Retorno ao hotel e hospedagem.

DIA 4 - NEW YORK
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.
DIA 5 - NEW YORK - PHILADELPHIA - BALTIMORE WASHINGTON D.C
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã em direção
a Philadelphia, cidade onde treze colônias declararam
sua independência da Inglaterra. Lá você poderá conhecer atrações que se tornaram símbolos importantes
da liberdade nos Estados Unidos, como a Elfreth’s
Alley, a rua habitada mais antiga dos Estados Unidos, o
Benjamin Franklin Parkway, o famoso Liberty Bell,
e o Constitution Hall & Square. Parada em frente ao
Museu de Arte da Philadelphia, local famoso pela escadaria do filme “Rocky”. Aproveite para tirar uma foto
em frente à estátua de bronze do personagem. Continuando o percurso, será a vez de chegar a Baltimore, onde
será possível conhecer o enorme complexo comercial e
cultural em que se transformou o seu antigo cais do
porto, uma grandiosa obra de renovação arquitetônica.
Tempo livre para almoço (NÃO INCLUSO). Início da viagem
até Washington D.C. Hospedagem.
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DIA 6 - WASHINGTON D.C.
Café da manhã no hotel. Em seguida, saída para visita
panorâmica à cidade de Washington D.C., a monumental capital dos EUA, totalmente planejada e com imensos parques. A primeira visita do dia será ao Arlington
Cemetery (INGRESSOS INCLUSOS), para ver a sepultura de importantes personalidades, como John Kennedy
e Jacqueline Onassis. Continuando a programação, você
vai conhecer o National Air and Space Museum, o
mais visitado do mundo, que abriga grandes invenções,
desde o primeiro avião até as modernas cápsulas espaciais que transportaram os astronautas. Para completar,
você também verá importantes cartões-postais como
a 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.
DIA 7 - WASHINGTON D.C. - ORLANDO
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto de
Washington D.C. para embarque em voo com destino
a Orlando (voo não incluso), o maior centro de entretenimento do planeta. Recepção e traslado do aeroporto
de Orlando até o hotel. Nota Importante: nosso guia
brasileiro encontrará o grupo no hotel.
DIA 8 - ORLANDO - MAGIC KINGDOM
Café da manhã no hotel e saída com destino ao Magic
Kingdom (INGRESSOS INCLUSOS), um universo que
reúne toda a magia das histórias e dos personagens de
Walt Disney. Volte a ser criança revivendo o encanto
de desenhos animados clássicos e solte a imaginação nas diversas atrações do parque. Aventure-se na
Seven Dwarfs Mine Train, uma montanha-russa
eletrizante que recria a mina de diamantes da história
da Branca de Neve e os Sete Anões. Decole no
Space Mountain, uma viagem em meio a luzes em
uma estação especial até a imensidão do espaço.
Conheça também o castelo da Cinderela, um ícone dos
contos de fadas, que serve como porta de entrada
para a Fantasyland. Essas e muitas outras atrações
esperam por você no Magic Kingdom. Retorno ao hotel
e hospedagem.
DIA 9 - ORLANDO - EPCOT
Café da manhã no hotel e saída com destino ao Epcot
(INGRESSOS INCLUSOS), parte integrante do Walt Disney Resort, com impressionantes pavilhões temáticos.
Venha viver grandes aventuras, com o Mission Space,
que traz uma jornada que transforma você em um
astronauta num voo espacial para Marte, além do
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Soarin´, com um incrível sobrevoo de asa-delta nas
maiores maravilhas do mundo, e o Frozen Ever After,
para navegar em uma embarcação norueguesa no reino
de Arendelle — o lar das irmãs Anna e Elsa, do filme “Frozen: Uma Aventura Congelante”. Isso tudo sem esquecer
o World Showcase, com 11 pavilhões que recriam
a atmosfera de diversos países, com exposições de
artes, costumes, artesanatos e muitas opções gastronômicas. Você poderá almoçar na Itália, jantar na França
e assistir a um show na Alemanha. Retorno ao hotel e
hospedagem.
DIA 10 - ORLANDO - UNIVERSAL STUDIOS
Café da manhã no hotel e saída com destino a Universal
Studios (INGRESSOS INCLUSOS). É nesse lugar que os
estúdios cinematográficos da Universal oferecem um
parque espetacular, criado para que você seja o protagonista de alguns dos maiores filmes e seriados de TV.
Embarque em um mundo repleto de fantasia e aventura,
como The Wizarding World of Harry Potter, para
explorar os mistérios do Castelo de Hogwarts e visitar
as lojas de Hogsmeade com os apetrechos mágicos.
Em The Simpsons, você pode visitar a famosa cidade
de Springfield e os clássicos personagens. Na atração,
Despicable Me Minion Mayhem, junte-se a Gru, suas
filhas e os incríveis Minions em um passeio 3D. Na batalha Transformers: The Ride-3D, você pode se sentir
no centro de uma guerra intergaláctica entre Autobots
e Decepticons. Retorno ao hotel e restante da tarde
livre. Uma boa dica é conhecer um dos outlets ou a um
Walmart e aproveitar os incríveis preços que só Orlando
pode oferecer. Hospedagem.
DIA 11 - ORLANDO - ISLANDS OF ADVENTURE
Café da manhã no hotel e saída com destino ao Islands of Adventure (INGRESSOS INCLUSOS), um parque
temático com heróis lendários e histórias que encantam
gerações, aventuras épicas e viagens incríveis. Entre
na Marvel Super Hero Island, uma cidade repleta de
histórias em quadrinhos onde os maiores super-heróis
do mundo combatem os Super Vilões na batalha final do
bem contra o mal. Vivencie o verdadeiro Jurassic Park,
onde dinossauros foram trazidos de volta à vida para
conviver com os humanos pela primeira vez na história.
Aqui é o único lugar do mundo onde as histórias ganham
vida. Retorno ao hotel e hospedagem.

Você pode se divertir
nos melhores
parques de Orlando.

Além de
conhecer
os locais
históricos de
Washington
D.C.

Washington Monument - Washington D.C., USA.

DIA 12 – ORLANDO– CABO CANAVERAL
(NASA) - WEST PALM BEACH MIAMI WEST PALM BEACH – FORT LAUDERDALE
– MIAMI
Café da manhã no hotel e saída com destino
a Miami. Seguindo pela moderna rodovia I-95
até Merritt Island, você vai conhecer o CENTRO ESPACIAL DA NASA – Kennedy Space
Center (INGRESSOS INCLUSOS). As amplas
instalações demonstram os programas espaciais norte-americanos desde o projeto Júpiter
e Apolo, até o ônibus espacial. No caminho, a
próxima visita será a West Palm Beach, elegante balneário com belas praias e luxuosas
residências frequentadas por políticos, empresários e artistas renomados. Almoço livre NÃO
INCLUSO. Após curta viagem, será a vez de
Fort Lauderdale, a cidade praiana da Flórida
que mais cresceu nos últimos anos. Chegada
a Miami, conhecida como “Magic City”, a cidade
uma combinação fascinante de cultura urbana, ambientes descontraídos a beira-mar e
tradições latinas e norte-americanas. Check-in
no hotel e hospedagem.
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Fort Lauderdale - Flórida, USA.

DIA 13 - MIAMI
Café da manhã no hotel. Em seguida, saída para um tour
panorâmico de meio dia de visita a Miami para ver as belas
praias de Miami Beach, Coral Gables, elegante e sofisticado
bairro com lojas, bares e restaurantes, ponto alto da vida noturna de Miami, Coconut Grove, com suas residências milionárias
e o Palácio Vizcaya. Você também vai conhecer a Pequena
Havana, bairro da comunidade latina que mantém as características culturais cubanas com comércio variado e de restaurantes típicos. Você ainda vai se encantar com a linda vista
da Baía de Key Biscayne e do Porto de Miami, de onde
partem os cruzeiros ao Caribe. A tarde será livre. Indicamos um
interessante passeio de barco para conhecer as mansões mais
luxuosas das celebridades. Retorno ao hotel e hospedagem.
DIA 14 - MIAMI - BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, traslado,
SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de Miami.
Nota importante: O guia brasileiro NÃO acompanha os
passageiros do traslado de saída até o aeroporto. Como há
muitos voos e conexões diferentes para a saída dos Estados
Unidos, é possível que o guia brasileiro não permaneça na cidade neste dia até que o ultimo passageiro embarque de volta ao
Brasil. Em todo o caso, o guia brasileiro dará previamente todas
as informações aos passageiros sobre o traslado de saída.

Aproveitar os
agitos e as
compras de
Miami e
New York
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Hotéis Previstos ou Similares
O QUE INCLUI
Passeios e visitas conforme roteiro com guias
locais falando português;
Ingresso para visita ao Kennedy Space Center
(NASA);
Ingresso para visita ao Parque Magic Kingdom;
Ingresso para visita ao Parque Epcot;
Ingresso para visita ao Parque Universal;
Ingresso para visita ao Parque Islands Of
Adventures;
Ingresso para visita ao histórico Cemitério
Arlington.
Além de todos os itens que já fazem parte do
padrão TPI/JTB Américas listados na página 4
deste catálogo.

Cidade

Hotel

CAT

NY

Sheraton Times Square
Westin Times Square

P
P

Washington
D.C.

Washington Hilton
Marriottt Washington Hotel

P
P

Orlando

SpringHill Suites Orlando at
SeaWorld
SpringHill Suites Lake Buena
Vista at Marriott Village

TS

Residence Inn South Beach

P

Miami

TS

CATEGORIA: T - Turística; TS - Turística Superior; P - Primeira;
PS - Primeira Superior; L - Luxo.
* Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras
opções de hotéis para este tour, consulte a lista completa de
hotéis na página 7 deste catálogo.
Horário de check-in: a partir das 15h
Horário de check-out: até as 11h

Dica TPI
Em Miami, Orlando e New York
não há lugar em que você não
encontre, pelo menos, um outlet
por perto. São cidades ideais
para compras e experimentar
restaurantes incríveis e variados.

* Verifique o horário de chegada do seu voo no destino.
Temos a opção de aquisição de noite adicional para
acomodação imediata. Consulte.

Áereo Sugerido
Parte aérea sugerida: Brasil / New York //
Washington Orlando // Miami / Brasil

Companhias aéreas:
American (Voo Direto)
Latam, Delta, United, Copa e Avianca
( Voo com conexão)
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