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5º DIA:  NOVA IORQUE  APA 
Pequeno-almoço. Pela manhã, visita dos locais lendários 
da “Empire City” como a Estátua da Liberdade e Ellis Is-
land,  na foz do Rio Hudson, a antiga porta de entrada 
para milhões de imigrantes que procuraram viver o sonho 
americano. Visita do Museu da Imigração com audioguia 
incluído. Ao início da tarde, subida ao deck de observação 
do 86º andar do Empire State Building para admirar a vis-
ta da cidade. Regresso ao hotel. Resto de tarde livre para 
contemplar o sol a desaparecer por detrás do Rio Hudson, 
com os arranha-céus a fazer de “candeeiros”, e a cidade 
a transformar-se num grande palco da Broadway. Explore 
os inúmeros espaços de diversão noturna espalhados por 
todos os recantos e seja mais um entre as multidões da ci-
dade que nunca dorme. (Jantar em Times Square na opção 
MP). Alojamento. 

6º DIA: NOVA IORQUE - ...  PA 
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aero-
porto. Formalidades de embarque e partida em voo com 
destino à sua cidade de origem, via cidade de conexão. 
Noite e refeições a bordo.  

7º DIA:  ... - LISBOA  
Chegada e Fim dos nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS        PREÇO DESDE

AM073 7 1.440 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 415€  TOTAL 1.855€

1º DIA:  LISBOA - ... - WASHINGTON DC  SA
Comparência no aeroporto 120 minutos antes do voo indi-
cado. Formalidades de embarque e partida com destino a 
Washington DC, via cidade de conexão. Chegada, forma-
lidades aduaneiras e transfer ao hotel para check-in. De-
pendendo da hora de chegada do voo, possível tempo livre 
para começar a explorar o centro da política e história nor-
te-americana. Com icónicos monumentos e grandiosos mu-
seus, foi nos corredores do poder da capital dos EUA que 
os maiores visionários e demagogos surgiram. Alojamento.

2º DIA:  WASHINGTON DC  APA
Pequeno-almoço. Manhã livre para visitar o espetacular 
complexo de museus do instituto de Smithosian. Viaje 
pelo passado da nação do Tio Sam no Museu Nacional de 
História Americana, sinta-se um verdadeiro astronauta no 
famoso Museu do Ar e do Espaço, contemple uma das mais 
belas coleções de pintura ocidental na Galeria Nacional de 
Arte e recorde um dos episódios mais trágicos da história 
mundial no Museu do Holocausto. De tarde, passagem pe-
los edifícios públicos mais conhecidos nos Estados Unidos: 
a Casa Branca (vista exterior), o Capitólio (sede do Con-
gresso) e o Supremo Tribunal. Aprecie a magnificência do 
National Mall (Parque Nacional), com impressionantes mo-
numentos aos presidentes Washington, Jefferson, Lincoln e 
Franklin D. Roosevelt. (Jantar com vista para o rio Potomac 
na opção MP). Alojamento. 

3º DIA:  WASHINGTON DC- LANCASTER - FILADÉLFIA  APA
Pequeno-almoço. Saída com paragem em Amish Country, 
uma área onde vários grupos religiosos alemães se estabe-
leceram na época dos primeiros colonos. Visita guiada de 
uma fazenda Amish e das suas instalações, o que lhe permi-
tirá 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 Independência (entrada incluída). 
A Declaração de Independência e a Constituição dos Esta-
dos Unidos foram assinadas neste edifício de tijolos ver-
melhos 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.

4º DIA:  FILADÉLFIA - NOVA IORQUE  APA
Pequeno-almoço. Partida para Nova Iorque, a famosa “Big 
Apple”, com uma das áreas metropolitanas mais populosas 
do mundo. O tour panorâmico pela “Cidade dos Sonhos” 
começa com uma visita à zona de Brooklyn para um vis-
lumbre dos seus históricos edifícios vermelhos do século 
XIX, passando pelos vizinhos Prospect Park e Park Slope. 
De tarde, passeio pela zona de Manhattan, explorando a 
movimentada Times Square e perdendo de vista os seus 
imensos outdoors coloridos e iluminados. Descida da 5ª 
Avenida para ver a Catedral de Saint Patrick, o imponente 
Rockefeller Center, o Flatiron Building, a Grand Central Sta-
tion, Wall Street e o Distrito Financeiro. Por fim, passagem 
por Greenwich Village, com as suas ruas arborizadas,  Soho 
e  Chinatown. Poderá ver como as influências de diferentes 
partes do mundo transformam Nova Iorque num eferves-
cente caldeirão cultural. (Jantar na opção MP) Alojamento.

DATAS DE SAÍDA  PARTIDAS REGULARES

JUNHO A SETEMBRO 2019

CAPITÓLIO - WASHINGTON

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE HOTÉIS
Washington DC (Rockville) Cambria Hotel & Suites

Filadélfia Holiday Inn Express Philadelphia 
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 

Trânsito no Canadá  Formulário ETA disponível em www.canada.ca/eTA

Consultar procedimentos a ter em www.viagenstempo.pt

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

Nova Iorque

COSTA
ESTE

Washington DC Filadélfia

2

1

CANADÁ

ESTADOS 
UNIDOS

2

DATAS DE ÍNICIO 
GUIA ESPANHOL GUIA ESPANHOL E ITALIANO

JUL 29 JUN 24

SET 9 AGO 19

SET 16

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes. Guia acompanhante espanhol ou 
bilingue (espanhol 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 para crianças com menos de 8 anos.
Possibilidade de pós-noites: consulte-nos.

NOTA IMPORTANTE 
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.

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

CÓDIGO DE ITINERÁRIO: AM073

VOOS

Preço Base Lisboa 1440
Total com Taxas : 415 1855
Supl. Individual 510
Supl. Meia Pensão (+4 refeições) 215

ENTRADAS E VISITAS INCLUÍDAS

Guia local na visita de Washington DC
Salão da Independência
Ellis/Liberty Island + Visita ao Museu de Imigração com audioguia
Subida ao deck de observação do Empire State Builduing

SUPLEMENTOS AÉREOS
ROYAL AIR MAROC U X
1/7-30/9 BASE 65
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.

NOS CORREDORES DO PODER   ESTADOS UNIDOS 2019   


