Washington D.C., USA.

Raízes

Americanas

8 noites

Washington D.C. - 2 noites | Philadelphia - 1 noite | Boston - 2 noites | New York - 3 noites

Saídas Garantidas
2018: Jun 08 | Jul 06 |Set 05
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No tour Raízes Americanas, você tem a oportunidade de conhecer importantes
cidades do país. Em Washington D.C., você pode conhecer um pouco da história
americana visitando os diversos monumentos e museus da cidade, incluindo a Casa
Branca, o Capitólio e o National Air and Space Museum. Em Boston, sinta o clima
jovial da cidade e veja universidades renomadas mundialmente, como a Harvard
University e o Massachusetts Institute of Tecnology (MIT), na vizinha Cambridge.
Em New York, você pode aproveitar toda a diversidade cultural e a agitação de New
York, desde os shows da Broadway até as compras na Times Square.

Possibilidades de Extensão
Miami - 2 Noites - Consulte programação na pág. 106

DIA 1 – BRASIL – WASHINGTON D.C.
Apresentação no aeroporto com destino a Washington D. C.
DIA 2 – WASHINGTON D.C.
Chegada a Washington D.C., a famosa capital
dos Estados Unidos. Conhecida principalmente
pela Casa Branca, sede do governo que ganha
destaque nos noticiários, Washington D.C. é um
ótimo destino turístico, com muitas opções que
você pode explorar. Lá estão monumentos
ícones da história norte-americana, salas de
espetáculos e museus incríveis com muita
cultura e arte. Recepção e traslado do aeroporto
de Washington D.C. até o hotel. 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 – 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 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 4 – WASHINGTON D.C. – BALTIMORE
– PHILADELPHIA
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã em direção
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. Continuando o percurso, será a vez
de chegar 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.
Tempo livre para almoço (NÃO INCLUSO) e 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.
Hospedagem.

Dica TPI
Não deixe de curtir um fim de tarde em
Georgetown, local de gente animada, com
ótimos bares e restaurantes. Em Boston,
o Quincy Market é um ponto de visita
obrigatório.
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DIA 5 – PHILADELPHIA - BOSTON
Café da manhã no hotel. Saída com destino à Boston,
repleta de história, esta cidade mistura o clássico e o
moderno, ao mesmo tempo, e mantém todas as suas
características históricas. Com espírito jovem, a cidade
está sempre pronta para mudanças. Chegada ao hotel.
Restante do dia livre e hospedagem.
DIA 6 – BOSTON
Café da manhã no hotel. Saída para uma visita
panorâmica por Boston. Famosa por ser uma cidade universitária, você vai ter a oportunidade de ver
algumas das suas principais atrações, como a Harvard
University e o Massachusetts Institute of
Tecnology (MIT), os dois localizados na vizinha
Cambridge. Com tantos centros de estudos, é importante destacar que Boston tem a terceira maior
biblioteca dos Estados Unidos, localizada na praça
Copley. O passeio continua passando pelo Bairro de
Back Bay, o centro comercial e o mercado Quincy,
entre outros pontos. Você vai se surpreender com a
riqueza histórica da cidade, a variedade de museus,
belos parques e restaurantes deliciosos. Hospedagem.
DIA 7 – BOSTON – WOODBURY - NEW YORK
Café da manhã no hotel. Saída com destino 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. No caminho, parada
no Woodbury Commom Premium Outlets para
algumas horas de compras. Chegada e hospedagem.

Conheça um pouco
da história americana
em Washington D.C.,
sinta o clima jovial
e universitário de Boston
e aproveite a diversidade
cultural de New York.
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DIA 8 – 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 9 – 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 10 – NEW YORK – BRASIL
Café da manhã no hotel. Traslado, SEM ASSISTENTE, do
hotel até o aeroporto de New York. 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.

Boston - Philadelphia, USA.

Hotéis Previstos ou Similares
Cidade

Ingresso para visita ao histórico Cemitério
Arlington;
Parada para compras no Woodbury Commom
Premium Outlet.
Além de todos os itens que já fazem parte do
padrão TPI/JTB Américas listados na página 4
deste catálogo.

CAT

Washington
D.C.

Washington Hilton
Marriott Washington Hotel

Boston

Courtyard Boston Downtown
TS
Tremont Hotel
DoubleTree Suites by Hilton Boston TS
- Cambridge

NY

Sheraton Times Square
Westin Times Square

P
P

Philadelphia

Marriott Downtown

P

O QUE INCLUI
Passeios e visitas conforme roteiro com guias
locais falando português;

Hotel

P
P

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
* 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 / Washington D.C. //
New York / Brasil

Companhias aéreas:
United (Voo Direto)
American e Delta ( Voo com conexão)
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