MARAVILHAS DO LESTE
Visitando New York, Cataratas do Niágara, Toronto, Mil Ilhas, Otava, Québec, Montreal e Boston
DATAS DE PARTIDA:
AO SÁBADO
DE 05 JUNHO A 25 SETEMBRO 2021

PASSAPORTE, ESTA E ETA OBRIGATÓRIOS

1º Dia – LISBOA ou PORTO / NEW YORK
Comparência no aeroporto 180 minutos antes da hora prevista para a partida. Formalidades de embarque e partida em voo regular
com destino a New York. Chegada ao aeroporto de Newark ou de J.F. Kennedy, receção e transporte para o Hotel Holiday Inn Express
Midtown West ou similar. Alojamento.
2º Dia – NEW YORK / CATARATAS DO NIÁGARA
Pequeno-almoço no hotel. De manhã cedo, saída em direção ao Canadá. Durante a viagem passaremos pelas montanhas Apalaches. O
trajeto será através dos estados da Pennsylvania e New York com chegada ao entardecer a Niágara. Alojamento no Hotel Doubletree
Fallsview Resort & Spa ou no Hotel Courtyard by Marriott Niagara Falls ou similar.
3º Dia – CATARATAS DO NIÁGARA / TORONTO
Pequeno-almoço no hotel. Saída do hotel e início do passeio no barco “Hornblower”, que nos levará junto às quedas de água. De
seguida, visita de “Table Rock”, onde se encontra o relógio floral, com deslumbrante panorâmica. Seguindo-se a zona residencial e
conhecida rota do vinho até se chegar à povoação de Niagara on the Falls, que se destaca pela sua arquitetura vitoriana, e que foi a
primeira capital do Canadá. Ao fim da tarde chegada a Toronto, através da estrada que contorna o Lago Ontário, e uma das cidades
mais belas e desenvolvidas do Canadá. Visita panorâmica desta grande e encantadora cidade. Alojamento no Hotel Sheraton Centre
Toronto ou similar.
4º Dia – TORONTO / MIL ILHAS / OTAVA
Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção à capital federal do Canadá. No trajeto será e fetuada uma paragem para se fazer
um maravilhoso passeio de barco pelas Mil Ilhas, onde nasce o Rio Saint Lawrence. Navegaremos entre as diversas ilhas, nas
tranquilas águas do rio, durante cerca de 1h30. Regresso a terra para continuação da viagem para Ot ava. Chegada e visita de
Otava, começando pelo Parlamento, seguindo-se a zona residencial, onde poderemos admirar as belas mansões do Primeiro
Ministro, do Governador, o canal Rideau e a zona residencial da cidade. Alojamento no Hotel Four Points Sheraton Gatineau
Ottawa ou similar.
5º Dia – OTAVA / QUEBEC
Pequeno-almoço no hotel. De manhã, durante os meses de Julho e Agosto, oportunidade para ver o magnífico espetáculo da mudança
de guarda, levada a cabo pela Real Polícia Montada do Canadá. De seguida partida com destino à histórica cidade de Québec, a mais
antiga do Canadá. Alojamento no Hotel Le Classique Quebec ou similar.

6º Dia – QUEBEC / MONTREAL
Pequeno-almoço no hotel. De manhã, visita panorâmica de Québec, com destaque para a Universidade de Laval, o Parlamento da
província de Québec, a cidade amuralhada, a porta de São Luís, a Cidadela, a Praça das Armas, a zona do Château Frontenac, o
Promenade dos Governadores, a Câmara Municipal e a Praça Real. De tarde, saída em direção a Montreal, a segunda maior cidade do
Mundo, de língua francesa, capital da cultura e da moda do Canadá, que também se distingue pela sua vida noturna e gastronomia.
Chegada e alojamento no Hotel Novotel Montreal ou similar.
7º Dia – MONTREAL
Pequeno-almoço no hotel. De manhã, visita panorâmica da cidade, fundada pelos franceses em 1642, com destaque para o bairro
inglês de Westmount; o Oratório de São José; o Parque do Monte Real, com vista espetacular da cidade. Passeio pelo parque até ao
Mirador do Chalet de Montanha, caso o tempo assim o permita, caso contrário visitaremos o Mirador de Belvedere. Continuação com
a Universidade Mc Gill, a zona financeira, a Praça de Canadá, a Catedral Católica, a parte antiga de Montreal, a Praça da Rainha Vitoria,
o Porto Velho, a Praça das Armas e a Basílica de Notre Dame. Terminamos a visita caminhando até ao edifício da Camara Municipal,
onde se encontra a Praça Jacques Cartier, o coração turístico da antiga Montreal. Regresso ao hotel e tarde livre. Alojamento.
8º Dia – MONTREAL / BOSTON
Pequeno-almoço no hotel. Hoje iniciamos o nosso regresso aos Estados Unidos, entrando pelo Estado do Maine. Chegada a Boston,
cidade onde nasceu a aristocracia americana e sendo a sua mais importante indústria, o “Ensino”. Alojamento no Hotel Four Points by
Sheraton Wakefield Boston ou similar.
9º Dia – BOSTON / NEWPORT / NEW YORK
Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã, visita panorâmica da cidade, incluindo a Universidade de Harvard, a Praça Copley, em frente à
qual se encontra a Igreja da Santíssima Trindade, o bairro Back Bay, o Faneuil Mall (centro comercial) e o Mercado Quincy, entre
outros pontos de interesse. De tarde, iniciaremos a viagem de regresso a New York, passando pela cidade de Newport, em Rhode
Island, para uma breve visita panorâmica desta cidade mundialmente conhecida como centro náutico e zona de férias dos magnatas
da indústria americana. Continuação da viagem através do Estado de Connecticut. Chegada e alojamento no Hotel Holiday Inn Express
Midtown West ou similar.
10º Dia – NEW YORK
Pequeno-almoço no hotel. De manhã, visita panorâmica da cidade que começa pela parte alta de Manhattan, passando pelo Lincoln
Centre, o edifício Dakota e “Strawberry Fields”. Após uma breve paragem no Central Park para ver a placa de homenagem a John
Lennon, segue-se para Harlem, 5ª Avenida, Catedral de St. Patrick’s, Rockefeller Centre e de novo uma paragem na Madison Square
para admirar o Flatiron Building e o Empire State. Continuação pela parte baixa de Manhattan passando por Greenwich Village, Soho
(antigo centro comercial e atual bairro da moda com galerias de arte, restaurantes gourmet e boutiques), Chinatown, Pequena Itália,
Wall Street, a Igreja da Trinidad, a Capela de São Paulo e Battery Park, onde convergem os rios Hudson e de onde se pode admirar a
famosa Estátua da Liberdade. Regresso ao hotel e tarde livre. Alojamento.
11º Dia – NEW YORK / LISBOA ou PORTO
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre e direito à ocupação dos quartos até às 12h. Em hora a determinar localmente transporte para
o aeroporto de Newark ou de J.F.Kennedy. Formalidades de embarque e partida em voo regular com destino a Lisboa ou Porto. Noite
a bordo.
12º Dia – LISBOA ou PORTO
Chegada a Portugal ao início da manhã.

FIM DA VIAGEM

O PREÇO INCLUI:

• Passagem aérea em classe económica para percurso Lisboa ou Porto / New York e volta, em voos regulares,
com direito ao transporte de 20 Kg de bagagem (1 mala);
• Transporte dos aeroportos de New York ao hotel e vice-versa;
• Alojamento nos hotéis indicados ou similares incluindo o pequeno-almoço;
• Transporte em autocarro de turismo com ar condicionado durante todo o circuito;
• Visitas de acordo com itinerário;
• Guia local acompanhante durante toda a viagem, falando espanhol e/ou português;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Taxas de aeroporto e combustível;
• Seguro Multiviagens PVFM3K+CVID19 OT+CIV B.

O PREÇO NÃO INCLUI:

• Gratificações (bagageiros, motorista, guia e restaurantes);
• Despesas de carácter pessoal e tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;
• ESTA de entrada nos Estados Unidos da América e ETA de entrada no Canadá (Obrigatório).

