Extensão

Cruzeiro ao Alaska
e New York

Detalhes
da Extensão
10 Noites

Dia
1

VANCOUVER – CRUZEIRO (PORTO DE
VANCOUVER)

Dia
9

Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para visita à cidade. Lá conheceremos 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. Retorno ao hotel e restante do dia livre para aproveitar inúmeras
opções proporcionadas pela moderna metrópole. Sugerimos passeio pelo High Line, um novo ponto de
encontro nova-iorquino. Hospedagem.

Em horário apropriado, saída do hotel de Vancouver, com
destino ao terminal de passageiros de Vancouver, para
embarque no cruzeiro contratado com destino ao Alaska.
Nota importante: o atendimento deste serviço será realizado pela nossa equipe local exclusiva, falando em português.

Dia
2

AO 7º DIA – CRUZEIRO ALASKA
Cruzeiro de 7 noites, com todas as refeições inclusas,
pelas águas calmas da região. Visitaremos a região dos
Fjords do Canadá e do Alaska para conhecer pitorescas
cidades dos 49 estados americanos. Sem dúvida, um
passeio inesquecível com paisagens únicas e de belezas
naturais indescritíveis. Aproveite todos serviços e atividades que sua companhia marítima irá oferecer. BOA VIAGEM!!!

Dia
8

CRUZEIRO (PORTO DE VANCOUVER) –
NEW YORK
Chegada a Vancouver em horário apropriado. Desembarque do navio e traslado, SEM ASSISTENTE, realizado por nossa equipe local, do porto ao aeroporto
de Vancouver, para embarque em voo com destino à
New York, mais conhecida como a Capital do Mundo.
Recepção e traslado do aeroporto de New York até o
hotel. Nota importante: o atendimento deste serviço
será realizado pela nossa equipe local exclusiva, falando em português.

DIA NEW YORK

Dia
10

NEW YORK

113

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
11

NEW YORK – BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado,
traslado, SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de New York, realizado por nossa equipe local e
fim de nossos serviços.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE		
New York

HOTEL			
Sheraton NYC Times Square		
Affinia Manhattan NYC		

CAT
P
P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis
confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta
brochura.

