Conhecendo

Dois Países,
Descobrindo
Casa Branca - Washington D.C., USA.

Três Culturas

15 noites

Washington D.C. - 2 noites | Niagara - 1 noite | Toronto - 2 noites | Ottawa - 2 noites
Quebec - 2 noites | Montreal - 2 noites | Boston - 1 noite | New York - 3 noites

Saídas Garantidas

2018 Jun 07 | Jul 05 | Set 04
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O nome do tour Conhecendo Dois Países, Descobrindo Três Culturas já resume o que você
vai encontrar: as melhores atrações para você conhecer dois países em uma única viagem.
Nos Estados Unidos, você pode conhecer um pouco da história americana visitando os
diversos monumentos e museus em Washington D.C., incluindo a Casa Branca e o Capitólio. Em Boston, sinta o clima jovial da cidade e veja universidades conhecidas mundialmente. Em New York, aproveite os agitos da cidade, desde os shows da Broadway até as
compras na Times Square. Já no Canadá, você pode apreciar a belezas naturais das Cataratas do Niágara, aproveitar a vista panorâmica de Toronto na CN Tower, curtir a região dos
Montes Laurentinos com os centros de esqui em Ottawa, conhecer a influência francesa em Quebec, além de degustar as várias opções gastronômicas em Montreal.

DIA 1 – BRASIL – WASHINGTON
Apresentação no aeroporto com destino a
Washington.
DIA 2 – WASHINGTON
Chegada à 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
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 – NIAGARA FALLS (EUA)
Café da manhã no hotel. Partida em direção às
Cataratas do Niágara. Início do percurso chegando
até Corning, atravessando os Montes Apalaches, e
passando pelos estados de Pennsylvania, Maryland
e New York. Chegada à Niagara e hospedagem. À noite,
com o nosso guia, você poderá apreciar o espetáculo das
cataratas iluminadas (iluminação sujeita ao calendário
local). Retorno ao hotel.
DIA 5 – NIAGARA FALLS (EUA) – NIAGARA FALLS
(CANADÁ) – TORONTO
Café da manhã no hotel. Partida para cruzar a fronteira
dos Estados Unidos e seguir em direção ao Canadá. Após
devida imigração, chegada às famosas Cataratas do Niágara. Lá, você embarcará no Hornblower Niagara
Cruise, um pequeno barco que vai até a base das famosas cataratas (INGRESSO INCLUSO). Após o passeio,
haverá tempo livre para visitar o Parque da Rainha
Victória e a Table Rock, com sua bela vista panorâmica. Regressando pelo Relógio Floral e pela Escola de
Horticultura, parada em Niagara-On-The-Lake, uma
cidade simpática e aconchegante na entrada do rio Niágara, e um percurso incrível ao redor do lago Ontario.
O passeio seguirá pelo centro da cidade, com destaque
para a Queen Street, a principal rua da região, repleta de casas com estilo vitoriano, cafés, restaurantes e
sorveterias. A visita terminará com a chegada a Toronto.
Retorno ao hotel e hospedagem.
DIA 6 – TORONTO
Café da manhã no hotel. Saída para visita aos principais
pontos turísticos da cidade, como: Palácio do Governo,
Universidade, o boêmio bairro de Yorkville, Chinatown, City Hall – que marca o início da era moderna de
Toronto – Eaton Centre, Casa Loma, entre outros. O
passeio chega ao fim na hora do almoço com uma visita
à CN Tower (INGRESSOS INCLUSOS), onde você terá
uma vista panorâmica fantástica da cidade. O almoço
NÃO ESTÁ INCLUSO, mas sugerimos que a refeição
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Velha Montreal - Quebec, Canadá.

seja feita no restaurante giratório da CN Tower.
Se você gosta de fazer compras, a sugestão é
passar a tarde no Eaton Centre, com mais de
230 opções de lojas, ou conhecer os mais de 25
quilômetros da cidade subterrânea, repleta
de galerias comerciais e situada embaixo do
centro financeiro. O restante da tarde é livre.
Hospedagem.
DIA 7 – TORONTO – MIL ILHAS – OTTAWA
Café da manhã no hotel. Saída seguindo pela
Thousand Islands Parkway, margeando cerca
de 1.500 pequenas ilhas espalhadas no perímetro do rio São Lourenço. Lá, você fará um passeio
de barco por meio do arquipélago das “Mil
Ilhas” (INGRESSO INCLUSOS). A viagem continuará até Ottawa, a capital do Canadá, situada às
margens do rio que dá nome a cidade e separa as
províncias de Ontário e Quebec. Nestas províncias, você ouvirá inglês e francês pelas ruas e
descobrirá o orgulho canadense pelos marcos
históricos. Chegada ao hotel e hospedagem.
Restante da tarde livre.
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DIA 8 – OTTAWA
Café da manhã no hotel. Saída para conhecer Ottawa. A visita começa pelo Parlamento e apresenta as mansões do Governador e Primeiro
Ministro, o canal Rideau e a zona residencial.
Nos meses de julho e agosto, você também poderá observar a troca de guardas, uma herança
inglesa no Canadá. Como o restante do dia será
livre, sugerimos a visita ao Museu da Civilização, o mais importante da região, ou a Montes
Laurentinos, onde estão a maioria dos centros
de esqui do leste do Canadá. Vale destacar que
você pode aproveitar estas atrações tanto no
verão quanto no inverno. À noite, a nossa sugestão é um passeio pelo Byward Market, uma
área histórica restaurada com excelentes opções
de bares, pubs e restaurantes, além de lojas e
boutiques. Hospedagem.

DIA 9 – OTTAWA – CHEMIN DU ROY –
QUEBEC CITY
Café da manhã no hotel. Partida de Ottawa com
destino a Quebec City, passando por
Chemindu Roy, que atravessa três das principais
regiões turísticas de Quebec (Velha Quebec,
Lanaudiére e Mauricie) e apresenta um rico
patrimônio da história francesa com suas vilas
e mansões. O passeio segue até o Santuário de
Nossa Senhora do Cabo de Madeleine para
breve visita. Chegada a Quebec City, cidade
mais antiga do Canadá e que representa um
pedaço da França em território canadense.
O lugar foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Hospedagem no
hotel e restante da tarde livre.
DIA 10 – QUEBEC CITY
Café da manhã no hotel. Partida para visita panorâmica aos principais pontos turísticos, como o
interior do Chateau Frontenac, castelo símbolo
do Canadá Francês, o centro financeiro, a
residência dos embaixadores, o Plains de
Abraham, belo parque que foi cenário da grande
batalha entre franceses e ingleses, e a Citadel,
maior fortificação antiga da América do Norte.
Você pode sentir o clima secular desta cidade
caminhando por suas ruas estreitas e apreciando
artistas e músicos por toda a parte. Retorno ao
hotel e restante do dia livre. Sugerimos uma
visita à velha Quebec, com seus restaurantes e
tabernas típicas, repletas do sabor francês.
DIA 11 – QUEBEC CITY – L’ILIE D’ORLEANS –
MONTMORENCY FALL – MO que as encontradas
nas Cataratas do Niágara. No início da tarde, chegada à cidade de Montreal, capital cultural e da
moda do Canadá. Hospedagem e restante do dia
livre. Sugerimos visita ao cassino de Montreal.

DIA 12 – MONTREAL
Café da manhã no hotel. Saída para visita a Montreal, uma cidade cosmopolita de língua francesa que se destaca, entre outras razões, por sua
vida noturna e gastronômica. Você vai conhecer as áreas financeira e comercial, a Praça
de Armas, o Parque Olímpico, sede dos jogos
olímpicos em 1976, a Basílica de Notre Dame
(INGRESSOS INCLUSOS), considerada um dos símbolos mais importantes da Old Montreal, o majestoso oratório de St. Joseph, entre outros pontos da
cidade. Hospedagem e restante do dia livre.
Se você preferir continuar explorando a cidade,
nossa sugestão é uma visita à Velha Montreal, com seus prédios clássicos do século XVII. Se
você gosta de compras, a dica é um passeio pelas
ruas Saint Catherine, Saint Denis e avenida
Laurier.

Neste tour, você pode
aproveitar as melhores
atrações dos
Estados Unidos
e do Canadá em
uma viagem incrível.

Cidade de Quebec - Canadá.

DIA 13 – MONTREAL – BOSTON
Café da manhã no hotel. Saída para início da viagem com destino aos Estados Unidos. Chegada a
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 14 – BOSTON – NEW YORK
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
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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. Continuação da viagem até
chegada a New York. Check-in e hospedagem.
DIA 15 – 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.
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Quincy Market - Boston, USA.

DIA 16 – 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 17 – 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.

Central Park - New York, USA.

Hotéis Previstos ou Similares
Hotel

Cidade

O QUE INCLUI
Passeios e visitas conforme roteiro com guias
locais falando português;
Ingresso para visita ao histórico Cemitério
Arlington
Ticket entrada para visita noturna às Cataratas
do Niágara US;
Ticket de barco no Hornblower Niagara Cruise
para visita às Cataratas do Niágara CA;
Ticket de barco ao arquipélago “Mil Ilhas”;
Ingresso para visita à CN Tower;
Ingresso para visita à Basílica de Notre Dame.
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

P
P

Niagara Falls
USA

DoubleTree Hotel by Hilton
Niagara Falls NY

TS

Toronto

Sheraton Center Toronto Hotel
Chelsea Hotel

Ottawa

Delta Ottawa City Center
Lord Elgin

P
P

Quebec

Delta Quebec
Chateau Laurier

P
P

Montreal

Marriott Chateau Champlain
Le Center Sheraton

P
P

Boston

Courtyard Boston Downton
Tremont Hotel
DoubleTree Hotel by Hilton
Niagara Falls NY

New York

Sheraton Times Square
Westin Times Square

P
P

TS
TS
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-NewYork / Brasil

Companhias aéreas:
United (Voo direto)
Air Canada, American Airlines e Delta (Voos com
conexão).
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