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8º DIA:  TORONTO - CORNING - WILLIANSPORT  APA
Pequeno-almoço. De manhã cruzaremos a fronteira com os Esta-
dos Unidos para visitar o Parque Watkins Glen na região de Fin-
ger Lakes. Obscuro e húmido, com caminhos tenebrosos, rochas 
de formas estranhas, plantas raras, Watkins Glen é um lugar que 
encontraríamos num filme de ficção científica. De seguida saí-
da até Corning, uma pequena cidade no estado de Nova Iorque 
inteiramente construída em torno da indústria do vidro, tendo, 
inclusive, ganhado a alcunha de “Cidade de Cristal”. Visita do 
Corning Glass Center (entrada incluída), uma fábrica-museu onde 
poderá ver uma das mais vastas e antigas coleções de produtos 
de vidro atualmente existentes. Saída para Williansport. (Jantar 
na opção MP). Alojamento.

9º DIA:  WILLIANSPORT - WASHINGTON DC APA 
Pequeno-almoço. Saída para o centro da política e história ame-
ricana, a capital Washington DC. De tarde, visita panorâmica para 
ver os edifícios públicos mais conhecidos dos Estados Unidos: a 
Casa Branca, o Supremo Tribunal e o Capitólio, sede do Congres-
so. Aprecie a grandiosidade do National Mall (Parque Nacional) 
com impressionantes monumentos aos presidentes Washington, 
Jefferson, Lincoln e Franklin D. Roosevelt. (Jantar na opção MP)  
Alojamento. 

10º DIA:  WASHINGTON DC - LANCASTER - FILADÉLFIA  APA
Pequeno-almoço. Saída com paragem em Amish Country, uma 
área onde vários grupos religiosos alemães se estabeleceram 
na época dos primeiros colonos. Visita guiada de uma fazenda 
Amish e das suas instalações, o que lhe permitirá compreender 
os hábitos, o estilo de vida e a história da comunidade Amish. 
Continuação para a “City of Brotherly Love” (Cidade do Amor 
Fraternal), Filadélfia, com destaque para a visita ao Salão da In-
dependência (entrada incluída). A Declaração de Independência 
e a Constituição dos Estados Unidos foram assinadas neste edi-
fício de tijolos vermelhos que data de 1732. O dia termina com 
uma visita ao Liberty Bell, um dos grandes símbolos do fim do 
domínio inglês e da criação da primeira nação livre no continente 
americano. (Jantar na opção MP)  Alojamento.

11º DIA:  FILADÉLFIA - NOVA IORQUE  APA
Pequeno-almoço. Partida para Nova Iorque, a famosa “Big 
Apple”. A panorâmica pela “cidade dos sonhos” começa com 
uma visita à zona de Brooklyn para um vislumbre dos seus histó-
ricos edifícios vermelhos do século XIX, passando pelos vizinhos 
Prospect Park e Park Slope. De tarde, passeio pela zona de Man-
hattan, explorando a movimentada Times Square. Descida da 5ª 
Avenida para ver a Catedral de Saint Patrick, o imponente Roc-
kefeller Center, o Flatiron Building, a Grand Central Station, Wall 
Street e o Distrito Financeiro. Por fim, passagem por Greenwich 
Village, com as suas ruas arborizadas, Soho e Chinatown.  (Jantar 
na opção MP) Alojamento.

12º DIA:  NOVA IORQUE  APA 
Pequeno-almoço. Pela manhã, visita dos locais lendários da “Em-
pire City” como a Estátua da Liberdade e Ellis Island, na foz do 
Rio Hudson, a antiga porta de entrada para milhões de imigrantes 
que procuraram viver o sonho americano. Entrada no Museu da 
Imigração com audioguia incluído. Ao início da tarde, subida ao 
observatório 86º andar do Empire State Building (entrada incluí-
da) para admirar a vista da cidade. Regresso ao hotel e resto de 
dia livre. (Jantar em Times Square na opção MP) Alojamento. 

13º DIA:  NOVA IORQUE - ...  PA  
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aeroporto. 
Formalidades de embarque e partida em voo com destino à 
sua cidade de origem, via cidade de conexão. Noite e refeições 
a bordo.

14º DIA:  ... - LISBOA  
Chegada e Fim dos nossos serviços.
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DATAS DE ÍNICIO 
GUIA EM ESPANHOL GUIA EM ESPANHOL E ITALIANO

JUL 22 JUN 17 AGO 12

SET 2 SET 9

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes. Guia acompanhante bilingue (espan-
hol e italiano). Não inclui gorjetas a guias e/ou motoristas (3/4 
UDS por dia/pax). O pequeno almoço poderá ser servido junto 
ao lobby do hotel em regime de self-service. Não recomendável 
a crianças com menos de 8 anos. Possibilidade de pós-noites: 
consulte-nos.
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE HOTÉIS
Montreal Les Suites Labelle
Quebec Royal William
Gananoque Colonial Resort
Toronto Toronto Don Valley
Williamsport Hampton Inn & Suites
Washington (Rockville) Cambria Hotel & Suites
Filadélfia Holiday Inn Express E-Penn’s Landing
Nova Iorque Holiday Inn Express Manhattan Midtown West

VISTOS NÃO INCLUÍDOS
EUA Formulário ESTA disponível em https://esta.cbp.dhs.gov 
CANADÁ Formulário ETA disponível em www.canada.ca/eTA
Consultar procedimentos a ter em www.viagenstempo.pt

DATAS DE SAÍDA  PARTIDAS REGULARES

JUNHO A SETEMBRO 2019

ENTRADAS E VISITAS INCLUÍDAS
Guias locais nas visitas de Montreal, Quebec e Washington DC
Visita de uma tradicional Reserva Huron-Wendat
Cruzeiro de 3 horas para observação de baleias
Cruzeiro de 1 hora pelo arquipélago das Mil Ilhas
Passeio de barco a bordo do Maid of the Mist (Cataratas de Niagara)
Watkins Glen
Visita do Corning Glass Center
Visita guiada de uma fazenda Amish
Salão da Independência
Ellis/Liberty Island + Visita ao Museu de Imigração com audioguia
Subida ao deck de observação do Empire State Builduing

SUPLEMENTOS AÉREOS
UNITED                                                 L
1/5-25/6 + 22/8-30/09 BASE
26/6-21/8 215
Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possí-
vel confirmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada 
circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível em 
termos de horários e preços e indicado o respetivo suplemento.

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: AM018C

VOOS

Preço Base Lisboa 2985
Total com Taxas : 325 3310
Sup. Individual 1055
Sup. MP (+ 11 refeições) 400

ITINERÁRIO DIAS        PREÇO DESDE

AM018C 14 2.985 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 325€  TOTAL 3.310€

1º DIA:  LISBOA - MONTREAL  SA 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes do voo indicado. 
Formalidades de embarque e partida com destino a Montreal, via 
cidade de conexão. Chegada, formalidades aduaneiras e transfer 
ao hotel para check-in. Possível tempo livre. Alojamento.

2º DIA:  MONTREAL  APA
Pequeno-almoço. Visita panorâmica de Montreal. Passeio pelo 
centro da cidade e subida ao Monte Royal para desfrutar da vista 
sobre os pontos turísticos mais emblemáticos da cidade, entre 
os quais o Oratório de São José, a Basílica de Notre Dame e o 
Parque Olímpico construído para os Jogos Olímpicos de Verão 
de 1976. Restante tempo livre para continuar a explorar a cidade 
de Montreal, uma espécie de Nova Iorque, cosmopolita e multi-
cultural, com o encanto e romantismo de Paris. (Jantar na opção 
MP) Alojamento.

3º DIA:  MONTREAL - QUEBEC  APA
Pequeno-almoço. De manhã, visita de uma tradicional Reserva 
Huron-Wendat (atualmente chamada de Wendake), a réplica 
mais autêntica de uma aldeia indígena no Quebec. Oportunidade 
única para conhecer a história, cultura e estilo de vida dos índios 
Huron. Continuação para Quebec, famosa pelo charme europeu 
e pela cultura francófona que palpita nas ruelas históricas e nas 
coloridas fachadas vitorianas. De tarde, visita panorâmica da ci-
dade mais antiga do Canadá para contemplar as fortificações, o 
porto antigo, o Parlamento, a antiga Praça Royal e o encantador 
bairro “Quartier du Petit Champlain”. (Jantar em Cabana de açú-
car com ambiente folk na opção MP). Alojamento.

4º DIA:  QUEBEC  (TADOUSSAC)  APA
Pequeno-almoço. Saída em direção a Tadoussac pela rota de 
Charlevoix. Paragem na bonita povoação de Baie Saint-Paul, con-
hecida pelas suas galerias de arte, lojas e restaurantes. De tarde, 
embarque num cruzeiro de 3 horas com oportunidade de obser-
var as baleias e as belucas (espécie de golfinho) que habitam 
nas águas de S. Lourenço. Regresso a Quebec. (Jantar na opção 
MP) Alojamento.

5º DIA:  QUEBEC - OTAVA - GANANOQUE  APA
Pequeno-almoço. Saída em direção à província de Ontário. De 
tarde, chegada a Otava e visita panorâmica da capital e quarta 
maior cidade do país. Destaque para os edifícios governamentais 
na colina do Parlamento, o Mercado Byward, a Câmara Munici-
pal, entre outros. Contemple ainda o Canal Rideau, uma das mais 
belas estradas fluviais da América do Norte. Continuação para 
Gananoque, a “porta de entrada” para as Mil Ilhas (Thousand Is-
lands). (Jantar na opção MP) Alojamento.

6º DIA:  GANANOQUE - MIL ILHAS - TORONTO  APA
Pequeno-almoço. De manhã, embarque num cruzeiro de uma 
hora pelo arquipélago das Mil Ilhas, que os indígenas apelidaram 
de “Jardim dos Grandes Espíritos”. Deixe-se conquistar pelos 
castelos, faróis, mansões históricas e paisagens naturais que dão 
vida e contam a história das diferentes ilhas. Ao início da tarde, 
saída até à capital económica do Canadá - Toronto. Visita pa-
norâmica da cidade mais multicultural do planeta (com mais de 
140 idiomas falados), onde poderá ver a Catedral de S. Michael, 
a Câmara Municipal, o Distrito Financeiro e a CN Tower. Resto de 
tarde livre. (Jantar na opção MP) Alojamento.

7º DIA:  TORONTO (NIAGARA FALLS) APA
Pequeno-almoço. Saída em direção a uma das maiores atrações 
turísticas mundiais: as Cataratas de Niagara, um impetuoso fluxo 
de água com a força de um trovão. Podem não ser as quedas 
mais altas do mundo, mas registam um volume de água impres-
sionante, capaz de encher milhões de banheiras a cada segundo.  
(Almoço na opção MP). De tarde, visita das Cataratas e passeio 
de barco a bordo do Maid of the Mist, uma experiência multissen-
sorial que transporta os turistas para bem próximo dos remoin-
hos das quedas de água. Regresso a Toronto. Alojamento.


