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Estados Unidos e Canadá 12 noites 

 

 

 

Roteiro: 

 

1º - Nova Iorque (New York)  
À chegada, transporte para o hotel. Os quartos estarão disponíveis a partir das 16 horas. Hospedagem.  

 

2º - Nova Iorque (New York) | Filadélfia | Washington (Washington)  
Distância entre as cidades: 383 km. Café da manhã. Saída em direção à Filadélfia, cidade onde as treze colônias declararam sua 
independência da Inglaterra (o pick up no Hotel Wyndham New York está previsto para 08:20am. Caso confirme outro hotel, favor 
consultar o horário de pick up). À chegada, visita panorâmica a cidade incluindo Elfreth Road, o antigo bairro vitoriano, Avenida 
Benjamin Franklin com uma parada em frente ao Museu de Arte e destaque para o célebre "Sino da Liberdade". Tempo para 
almoço (não incluído) onde funcionava a bolsa de grãos. Continuação da viagem com destino a Washington. Chegada e 
hospedagem. O resto da tarde é livre.  

 

3º - Washington (Washington)  
Café da manhã e depois saída para visitar os locais mais interessantes desta magnífica cidade: a Casa Branca (panorâmica), o 
Cemitério de Arlington (onde está sepultado John F. Kennedy), os monumentos em memória dos Presidentes Lincoln e Jefferson, 
a Avenida Pensilvânia e o Capitólio. Tarde livre. Possibilidade de explorar um dos museus do Instituto Smithsonian: National Air e 
Space Museum. Hospedagem.  

 

4º - Washington (Washington) | Niagara Falls (Ontário)  
Distância entre as cidades: 646km. Após o café da manhã, partida em direção às Cataratas do Niagara. Viagem até ao Canadá, 
percorrendo os estados de Pensilvânia e Nova York. Chegada às Cataratas do Niagara ao final da tarde. Hospedagem. (lado 
cadadense).  

 

5º - Niagara Falls (Ontário) | Toronto  
Distância entre as cidades:129 km. Café da manhã. Início do passeio no conhecido barco Hornblower (Maio a Outubro). Em 
seguida, visita a Table Rock, área do relógio floral e carro aéreo espanhol. Continuação do itinerário pela área residencial e 
vinícola até Niagara on the Lake, uma bela povoação vitoriana. Chegada a Toronto e visita desta moderna cidade, capital da 
província de Ontário. Hospedagem.  

 

6º - Toronto | Mil Ilhas | Ottawa  
Distância entre as cidades:449 km. Café da manhã e depois partida em direção à capital federal do Canadá. Durante o percurso, 
parada para realização de um cruzeiro pelo arquipélago das Mil Ilhas (opera de Maio a Outubro), onde nasce o rio São Lourenço. 
Ao final do cruzeiro, continuação até Ottawa/Lac Leamy. Chegada e hospedagem.  

 

7º - Ottawa | Parque Omega | Quebec  
Distância entre as cidades:444 km. Café da manhã. Saída com destino ao Parque Omega, mas antes veremos o render da guarda 
realizado pela Real Policia Montada do Canadá (nos meses de Julho e Agosto). Chegada ao Parque Omega, onde é possível 
apreciar de perto a fauna da região. Continuação da viagem até Quebec. Chegada e hospedagem.  

 

8º - Quebec | Montreal  
Distância entre as cidades: 253 km. Café da manhã e depois saída para visita panorâmica à histórica cidade de Quebec, 
considerada a mais antiga do país, com o seu ambiente típico do Séc. XVIII, passando pela Universidade de Laval, a Cidadela e 
outros pontos de interesse. Parada para almoço (não incluído). À tarde, partida para Montreal. Chegada e hospedagem.  

 

9º - Montreal  
Café da manhã e em seguida, saída para visita de cidade. Montreal é a segunda maior cidade onde se fala francês depois de 
Paris. Visita à Basílica de Notre Dame, Praça das Armas, Praça Cartier, à Câmara Municipal, ao Bairro Francês, ao Estádio dos 
Jogos Olímpicos de 1976 e o Mont Royal. Tarde livre. Possibilidade de descobrir esta grandiosa cidade através dos seus museus, 
parques, lojas, centros comerciais e magníficos restaurantes.  

 

10º - Montreal | Boston  
Distância entre as cidades:495 km. Café da manhã e depois início da viagem de regresso aos Estados Unidos, mais precisamente 
até Boston, cidade onde nasceu a aristocracia americana e onde a mais importante atividade é a "Educação". Chegada e 
hospedagem.  
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11º - Boston | Nova Iorque (New York)  
Distância entre as cidades:354 km. Café da manhã e saída para visitar a cidade: Universidade de 
Harvard, Praça Copley (em frente à qual 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, partida 
em direção a Nova York. Chegada e hospedagem.  

 

12º - Nova Iorque (New York)  
Café da manhã e, em seguida, saída para visita panorâmica à cidade de Nova York, passando pelo Alto e Baixo Manhattan: 
Central Park, Harlem, Quinta Avenida (onde se podem ver os Museus Metropolitan, Frick e Guggenheim), Rockefeller Center, 
Broadway, Times Square, Greenwich Village, Soho (antigo centro comercial e atualmente bairro de moda com galerias de arte, 
restaurantes gourmet e butiques), Chinatown, Wall Streett, Battery Park (onde pode admirar a Estátua da Liberdade) e o Edifício 
das Nações Unidas. Restante do tempo livre. Hospedagem.  

 

13º - Nova Iorque (New York)  
Café da manhã e em horário determinado localmente, transporte para o aeroporto.  

 

Serviços Incluídos 

Transporte aeroporto / hotel / aeroporto;  

Circuito em ônibus, microônibus ou van (de acordo com o número de participantes);  

12 noites de hospedagem em hotéis de 1ª categoria com café da manhã;  

Visitas com acompanhamento de guias locais falando espanhol ou português;  

Transporte gratuito de 1 (uma) mala por pessoa (qualquer excesso de bagagem fica sujeito a disponibilidade de transporte e aos 

custos inerentes deste excesso).  

Ingresso para o barco das "Mil Ilhas" (opera de maio a outubro). No inverno será substituído pelo Museu da Civilização em Ottawa;  

Ingresso para o cruzeiro "Hornblower" (opera de maio a outubro). No inverno será substituído pelos "Túneis Cênicos";  

Taxas hoteleiras de turismo e serviço.  

Tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído no programa. Para mais detalhes ver "Condições Gerais".  

Visita ao Parque Omega;  

Tour panorâmico pela cidade de Nova York;  

Serviços Excluídos 

Gratificações ao guia e motorista;  

Passagens aéreas desde o Brasil até o destino e vice-versa;  

Passaporte e visto.  

ESTADOS UNIDOS E CANADÁ         

  Inicio do tour em Nova York     

  Saídas 2018: * Maio: 03, 10 * Junho: 07, 14, 21, 28 * Julho: 05, 12, 19, 26 * Agosto: 02, 09, 16, 23, 30 * Setembro: 06, 13, 20, 27 * Outubro: 04, 11, 18, 25 

                  

  Inclui: Transporte aeroporto / hotel / aeroporto + circuito em ônibus, microônibus ou van (de acordo com o número de participantes) + 12 noites de hospedagem em hotéis de 1ª categoria com café da manhã + visitas  

  com acompanhamento de guias locais falando espanhol ou português + transporte gratuito de 1 mala por pessoa (qualquer excesso de bagagem fica sujeito a disponibilidade de transporte e aos custos inerentes deste 

  excesso) + ingresso para o barco das "Mil Ilhas" (opera de maio a outubro), no inverno será substituído pelo Museu da Civilização em Ottawa + ingresso para o cruzeiro "Hornblower" (opera de maio a outubro), no inverno 

  será substituído pelos "Túneis Cênicos" + visita ao Parque Omega + tour Panorâmico pela cidade de Nova York + taxas hoteleiras de turismo e serviço. 
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  Valores a partir de:               

                  

  CATEGORIA PRIMEIRA   

  SAÍDAS APTO DUPLO TRIPLO INDIVIDUAL QUÁDRUPLO CRIANÇA   

  
03 e 10 Maio 2018 

e Junho 2018 

Standard 

$3.034 $2.680 $4.774 $2.429 $1.559   

  
Julho e Agosto 

2018 
$2.889 $2.583 $4.484 $2.356 $1.559   

  

30 Agosto 2018, 

Setembro e 

Outubro 2018 

$3.155 $2.769 $5.016 $2.495 $1.559   

            

  HOTÉIS PREVISTOS:               

  Nova York: Wyndham Hotel New York / Comfort Inn Midtown West / Holiday Inn Express Times Square.  

  Washington: Marriott Wardman Park Hotel 

  

Niagara Falls: 

Courtyard by 

Marriott Niagara 

Falls 

              

  
Toronto: Sheraton 

Centre Toronto 
              

  

Ottawa: Four Points 

Sheraton Gatineau-

Ottawa 

              

  
Quebec: Delta 

Quebec 
              

  
Montreal: Marriott 

Chateau Champlain 
              

  
Boston: Boston 

Marriott Quincy 
              

                  

  ATENÇÃO:               

  
. O horário de recolhida no Hotel Wyndham New Yorker é às 8h20. Caso seja confirmado outro hotel em Nova York,  

consulte-nos sobre o horário de pick-up. Check In: 15h  // Check Out: 12h. 

    
. Caso o hotel confirmado seja o Wyndham New Yorker, é cobrado Resort Fee de 22 USD por dia, 

 por habitação a ser pago localmente pelo passageiro. 

  
. Transporte gratuito de 1 mala por pessoa. Qualquer excesso de bagagem fica sujeito a disponibilidade de transporte  

e aos custos inerentes deste excesso. 

  . O barco das "Mil Ilhas" opera de Maio a Outubro. No inverno será substituído pelo Museu da Civilização em Ottawa. 

  . O cruzeiro "Hornblower" opera de Maio a Outubro. No inverno será substituído pelos "Túneis Cênicos". 

  . Passagens aéreas desde o Brasil até o destino e vice-versa não estão incluídas no valor.   

  . Passaporte e visto não estão incluídos no valor.         

  
. Gratificações ao guia e motorista não 

estão incluídas no valor. 
          

  
. Tarifas para CRIANÇA até 12 anos dividindo o quarto duplo com 

2 adultos. 
      

                  

  Obs: Preços por pessoa em dólares norte americanos, somente parte terrestre, para um mínimo de 2 participantes. 
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  TARIFAS SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. 

 

Partidas Periódicas 

Saídas 2018  

mai   03, 10 

jun   07, 14, 21, 28 

jul   05, 12, 19, 26 

ago   02, 09, 16, 23, 30 

set   06, 13, 20, 27 

out   04, 11, 18, 25 

Descrição 

Estado Unidos e Canadá 2018: Pacote com 12 noites de hospedagem visitando Nova York, Filadélfia, Wahsington, Niagara Falls, 
Toronto, Ottawa, Quebec, Montreal e Boston.  
Vistos: Estados Unidos e Canadá - Obrigatório para passageiros brasileiros.  
Vacinas: Nenhuma.  
Passaportes: Validade mínima de 6 meses, a contar da data de entrada no país.  
Obs: A obtenção dos vistos e da documentação necessária para a entrada no país, são de inteira responsabilidade dos 
passageiros.  

 

 

Para Saber Mais Informações, Consulte-nos. 

Rodrigo ou Cecília (11)3805-1930 / (11)5585-1485 

Rodrigo@watanabetur.com.br ou Cecilia@watanabetur.com.br 

Rua Vergueiro, 2253 – 1013 Vila Mariana SP 
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http://www.watanabetur.com.br/
mailto:CECILIA@WATANABETUR.COM.BR
mailto:RODRIGO@WATANABETUR.COM.BR
mailto:Rodrigo@watanabetur.com.br
mailto:Cecilia@watanabetur.com.br

