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Detalhes do Tour
11 Noites
NEW YORK - 3 | WASHINGTON D.C. - 3 NOITES | ORLANDO - 5 NOITES

Saídas Garantidas
2016 Nov 06 | Dez 20
2017 Jan 08 | Fev 23 | Abr 02 e 30 | Jun 04 | Jul 02 e 09
Ago 06 |Set 03 e 10 | Out 01 | Nov 05 | Dez 17
2018 Jan 07 | Fev 04 | Abr 01

Possibilidade de Extensão

Miami 2 Noites – Consulte programação na pág. 70
Cancun 5 Noites – Consulte programação na pág. 74

Dia
1

Dia
5

Café da manhã no hotel. Saída pela manhã em direção a
Washington. No caminho conheceremos Philadelphia, cidade onde treze colônias declararam sua independência da
Inglaterra. Realizaremos uma breve visita pelas atrações
que se tornaram símbolos importantes da liberdade nos
Estados Unidos e, por isso, são muito populares, como Elfreth’s Alley, a rua habitada mais antiga dos Estados Unidos, o Benjamin Franklin Parkway, o famoso Liberty Bell e
o Constitution Hall & Square. Parada em frente ao Museu
de Arte da Philadélphia, onde você poderá testar sua resistência física correndo na famosa escadaria do filme “Rocky” e, no final, poderá tirar uma foto memorável posando
em frente à estátua de bronze do Rocky. Tempo livre para
almoço (NÃO INCLUSO). Seguindo nosso percurso, chegaremos a Baltimore e o enorme complexo comercial e cultural
em que se transformou o seu antigo cais do porto. A transformação é uma invejável obra de renovação arquitetônica.
Prosseguimos a viagem até chegarmos a Washington D.C.,
a magnífica capital dos Estados Unidos! Muito mais que
apenas um lugar com uma Casa Branca ocupando espaço nos noticiários, Washington D.C. não deixa de ser um
destino turístico de primeira qualidade com monumentos
ícones da história norte americana, salas de espetáculos
e museus estonteantes com muita cultura e arte. Hospedagem.

BRASIL – NEW YORK
Apresentação no aeroporto com destino a New York.

Dia
2

NEW YORK
Chegada à cidade de New York, conhecida como a capital do mundo. Recepção e traslado do aeroporto de New
York até o hotel. Chegada e hospedagem.
Nota importante: Neste dia nosso guia brasileiro encontrará o grupo no hotel. As 19h30 teremos
um encontro do grupo com o guia na recepção do hotel para apresentação e primeiras dicas de viagem.

Dia
3

NEW YORK
Café da manhã no hotel. Pela manhã, você conhecerá a
cidade. Lá veremos pitorescos 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, Sea Port, entre outros. As opções são inúmeras
e nosso guia brasileiro profissional estará à disposição de
todos para dicas e sugestões após o passeio. Retorno ao
hotel e hospedagem.

Dia
4

NEW YORK
Café da manhã no hotel, dia inteiramente livre para aproveitar mais da agitada BIG APPLE, o lugar ideal para assistir
aos novos shows da Broadway, ouvir os lançamentos musicais, estar antenado com o mundo das artes, dos livros,
da ciência e dos negócios.

NEW YORK – PHILADELPHIA –
BALTIMORE – WASHINGTON D.C.

Dia
6

WASHINGTON D.C.
Café da manhã no hotel. Em seguida, saída para visita panorâmica à cidade de Washington D.C., a gloriosa e monumental capital dos EUA, totalmente planejada e com imensos parques. Visitaremos Arlington Cemetery (INGRESSOS
INCLUSOS), onde veremos a sepultura de John Kennedy e
Jacqueline Onassis e o National Air and Space Museum –
o mais visitado do mundo, onde nos extasiaremos com
a grandiosidade de tudo o que nos é apresentado, desde
o primeiro avião até as modernas cápsulas espaciais que
transportaram os astronautas. Veremos ainda atrações
como Casa Branca, Washington Monument, Capitólio, Jefferson Memorial, Watergate e o Centro Comercial. Noite
livre, sugerimos uma visita a Georgetown, o bairro boêmio
da cidade. Retorno ao hotel e hospedagem.

31

Magic Kingdom

Dia
7

WASHINGTON D.C.
Café da manhã no hotel. Hoje o dia é todo seu ! Separe um
calçado confortável e encare os históricos e surpreendentes caminhos de Washington D.C.. Sugerimos como ponto
de partida o National Mall, onde estão concentrados os
principais museus que compõem o Instituto Smithsonian,
todos com visitação gratuita!! A poucos minutos a pé você
encontrará a Casa Branca, e outras excelentes atrações localizadas ao redor da região. Entre todos os bairros, visite
Georgetown, um dos mais famosos e visitados da cidade
por seus belos parques, ruas floridas e ótimas opções para
compras e restaurantes. Nosso guia está à disposição sempre com ótimas dicas de passeios, restaurantes e muito
mais. Consulte-o!

Dia
8

Dia
9

ORLANDO - UNIVERSAL STUDIOS
Café da manhã no hotel e saída com destino a Universal
Studios (INGRESSOS INCLUSOS). É nesse lugar que os estúdios cinematográficos da Universal se constituem em
um parque espetacular, criado para que você seja o protagonista de alguns dos maiores filmes e seriados de TV
já produzidos. Entraremos em um mundo de sonhos do
cinema, onde toda magia e aventura do fantástico Mundo de Harry Potter nos espera. Você precisará da coragem
de um campeão para montar em um dos dois dragões,
que se contorcem e se atracam em uma perseguição pelo
céu por meio de uma montanha-russa entrelaçada, ou
ainda, para se transportar ao centro de uma guerra intergaláctica entre Autobots e Decepticons no Transformers
The Ride 3D. Você também poderá se juntar ao Gru, suas
filhas e aos travessos Minions em uma divertida atração 3D! Encontre neste parque a arte de fazer filmes e
vivenciá-los. Retorno ao hotel e restante da tarde livre.
Uma boa dica é conhecer um dos outlets e aproveitar
os incríveis preços que só Orlando pode te proporcionar!
Hospedagem.

WASHINGTON D.C. – ORLANDO
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto de Washington D.C. para embarque em voo com destino a Orlando (voo não incluido), capital do entretenimento do
mundo. Recepção e traslado do aeroporto de Orlando até
o hotel.

ORLANDO - MAGIC KINGDOM
Café da manhã no hotel e saída com destino ao Magic
Kingdom (INGRESSOS INCLUSOS), um mundo mágico que
reúne todo o encanto dos contos de fadas, os mais consagrados personagens da Disney e experiências clássicas
que prestam homenagem aos desenhos de Walt Disney.
Você vivenciará o passado, o futuro e a imaginação por
meio de atrações imperdíveis! Aventure-se na mina de
diamantes da Branca de Neve e os Sete Anões, uma
montanha russa eletrizante para toda família, decole no
Space Mountain, uma viagem em meio a luzes brilhantes
em uma estação especial até a profunda escuridão do espaço, ou passeie pelo castelo da Cinderela, um ícone dos
contos de fadas, que serve como porta de entrada para
a Fantasyland. Essas e outras atrações nos farão sonhar!
Retorno ao hotel e hospedagem.

Dia
10

Dia
11

Dia
12

ORLANDO - ISLANDS OF ADVENTURE
Café da manhã no hotel e saída com destino ao Islands
of Adventure (INGRESSOS INCLUSOS), um parque temático com heróis lendários e histórias que ultrapassam gerações, aventuras épicas e viagens inesquecíveis! Entre na
Marvel Super Hero Island, uma cidade repleta de histórias
em quadrinhos onde os maiores super-heróis do mundo
combatem os mais diabólicos Super Vilões na batalha final do bem contra o mal. Vivencie o verdadeiro Jurassic
Park, onde dinossauros foram trazidos de volta à vida
para conviver com os humanos pela primeira vez na história. Aqui é o único lugar do mundo onde as histórias ganham vida. Divirta-se! Retorno ao hotel e hospedagem.

ORLANDO - EPCOT
Café da manhã no hotel e saída com destino ao Epcot
(INGRESSOS INCLUSOS), com seus ultramodernos e impressionantes pavilhões. As atrações do parque variam
de uma das mais rápidas atrações da Disney, o Mission
Space, com uma jornada que nos transforma em astronautas num voo espacial, a passeios de barco suaves,
ou ainda, de uma emocionante experiência de asa delta
no Soarin a áreas de jogos interativos que despertam a
imaginação das crianças. Isso tudo sem esquecer a “Vitrine do Mundo”, onde os importantes países estão representados por meio de construções típicas que expõe
suas artes, costumes, artesanatos, culinárias e etc. Você
poderá almoçar na Itália, jantar na França e assistir a um
show na Alemanha. É só escolher! Retorno ao hotel e
hospedagem.

Dia
13

ORLANDO – BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, traslado,
SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de Orlando.
Nota importante: o guia brasileiro NÃO acompanha os
passageiros do traslado de saída até o aeroporto. Como
há muitos voos e conexões diferentes para a saída dos
Estados Unidos, é possível que o guia brasileiro não permaneça na cidade neste dia até que o ultimo passageiro
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o guia brasileiro dará previamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado de saída.

Gigantes da América
Padrão TPI/JTB GROUP com hotéis centrais, passeios e ingressos para as mais imperdíveis atrações, guia acompanhante em português e
estadia mínima de duas noites nas principais cidades de cada itinerário , trazendo na experiência de viajar em grupo uma sensação de
renovação, conhecendo pessoas novas e costumes diferentes.

O que Inclui
no Tour

O que não inclui
no Tour

Alojamento em apartamento standard em hotéis
categoria primeira, turística superior, INCLUSO café da
manhã BUFFET;
Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais
falando português;
Ingresso para visita ao histórico Cemitério Arlington
Ingresso para visita ao Parque Magic Kingdom;
Ingresso para visita ao Parque Epcot;
Ingresso para visita ao Parque Universal Studios;
Ingresso para visita ao Parque Islands Of Adventures;

Refeições não mencionadas;
Ingressos e passeios não mencionados como inclusos no
Tour;
Bilhete aéreo do Brasil até New York e de Orlando até o
regresso ao Brasil;
Bilhete aéreo entre cidades: De Orlando a Washington D.C.,
Seguro assistência saúde/bagagem;
Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavanderia);
Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;

Ônibus ou van de luxo com ar condicionado;
Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto COM ASSISTÊNCIA

Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, no máximo, 23 kg por pessoa);
Qualquer item não mencionado como incluso;

Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o
último dia nos Estados Unidos;

Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01mala por
pessoa);

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE		

HOTEL			

New York

Sheraton NYC Times Square		
Affinia Manhattan NYC		
Washington
Courtyrard Arlington Crystal City
Hilton Washington
Orlando
Rosen Center Hotel		
SpringHill Suites Orlando at SeaWorld

CAT
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Nota Importante
SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS PARA
GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE
TOUR.
CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU
AGENTE DE VIAGENS.

*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.
Horários de check-in: a partir das 15:00
Horários de check-out: até as 11:00

Parte aérea sugerida: Brasil / New York // Washington D.C. / Orlando / Brasil
Companhias aéreas: Latam e Delta (voo direto). American, United, Copa Airlines e Avianca (voo com conexão).
ATENDIMENTO EXCLUSIVO EM PORTUGUÊS 24 HORAS - 1844 874 7874 | 1844 TPI 7 TPI
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