
 

 

OUTONO DE NOVA IORQUE 

 

27 nov a 04 dez 2018 - 08 dias 
 

27/11/18 (1º Dia, Terça) PORTO ALEGRE / SÃO PAULO / NEWARK-NEW YORK (AÉREO)  

Às 15h30 apresentação no Aeroporto Internacional Salgado Filho de Porto Alegre/RS (Terminal 2 da 

Azul) para inicio desta fantastica viagem para conhecer ou rever ums das principais cidades dos 

Estados Unidos – Nova Iorque, munido de seu passaporte e com o visto americano dentro da 

validade, check in no guichê da AZUL para voo a São Paulo (GRU) para posteriormente reembarcar 

em voo noturno direto a New York onde a chegada será nas primeiras horas do dia 29/11/18.  

 

28/11/18 (2º Dia, Quarta) CHEGADA A NEWARK / NEW YORK 

Chegada, trâmites migratórios e aduaneiros, posteriormente recepção pela equipe local através do 

guia assistente no portão de desembarque internacional para traslado ao Hotel, onde a chegada 

será em torno das 08h00 / 08h30. Malas sob custodia, almoço livre (não incluído) e a partir das 15h 

ocupação dos aptos para 5 noites de hospedagem COM café da manhã. Restante do tempo livre 

para começar a explorar a cidade. À noite, sugerimos A Broadway, uma das ruas mais famosas de 

Nova York, se estende por todo o comprimento de Manhattan, e o seu coração fica a apenas 

algumas quadras da Times Square. Para a maioria dos visitantes de Nova York, o nome Broadway é 



 

 

sinônimo de teatro, musicais e shows de primeira linha. No entanto, a Broadway, mais do que 

qualquer outra rua na América, significa pura e simplesmente entretenimento. Reserve ingressos 

para shows na Broadway antecipadamente com a gente para ter acesso aos melhores lugares e 

preços dos espetáculos mais concorridos do mundo. Hospedagem. 

 

29/11/18 (3º Dia, Quinta) NEW YORK - CITY TOUR 

Café da manhã no hotel. Em torno das 08h30 saída do hotel para city tour de 6h30min com guia 

local a fim de conhecer ou rever os principais pontos turísticos da cidade. Este tour é direcionado 

para conhecer Manhattan, passaremos e pararemos no Central Park para ver a placa em 

homenagem John Lennon e saber um pouco da história do parque, logo passagem pelo Centro 

Lincoln, o edifício Dakota, e 'Strawberry Fields'. Continuamos até o bairro do Harlem. Logo a 

excursão passa pela área do Baixo Manhattan, 5ª Avenida, onde poderemos ver os museus: 

Metropolitano, Frick e Guggenheim. Passando frente à Catedral de Saint Patrick e Rockefeller Center 

e uma breve parada no Madison Square para uma vista do Flatiron Building e Empire State. 

Continuando pelo Baixo Manhattan, por Greenwich Village, Soho (antigo shopping de vizinhança 

agora na moda com galerias de arte, restaurantes gourmet e boutiques), Chinatown, little Italy, Wall 

Street, Marco Zero e Battery Park, onde convergem o Hudson e Rivers Leste. Navegação ida e volta 

até a Estátua da Liberdade com ticket de navegação e ingresso incluído no Statue of Liberty National 

Monument. No retorno da Estatua da Liberdade os passageiros podem optar por ficar para visitar 

locais de interesse da região (sugerimos o Memorial 11 de Setembro e o Marco Zero). Restante do 

tempo livre. Hospedagem. 

 

30/12/18 (4º Dia, Sexta) NEW YORK - DIA LIVRE E À NOITE TOUR LUZES DE NATAL DE NYC 

Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para descansar ou continuar explorando a cidade, 

considerando que o Hotel confirmado tem uma ótima localização, no coração de Manhattan, perto 

do distrito da moda e a poucos a poucos minutos das atracções mais emocionantes de Nova York: 

Times Square, Broadway Theater District, Soho, Greenwich Village, o Empire State Building, Macy e 

Herald Square, e todas as fabulosas lojas da Quinta e Sexta Avenidas e querendo podem ir e voltar 

por conta ao/do famoso Central Park para belas fotos da cidade. NEW YORK - LUZES DE NATAL DE 

NYC (Opera 26/11 a 06/01): Saída do Hotel ROW às 17h15 para realizar este TOUR REGULAR 

espetacular e conhecer a excitante cidade iluminada. Saída pela parte este de Manhattan para 

visitar primeiramente o Gramecy Park, a pequena India e a zona Punk; logo percorrendo o Rio do 

Leste chegarão, via ferry boat, a Staten Island navegando 25 minutos, onde se observará muito bem 

a Estátua da Liberdade iluminada. Depois chegaremos ao famoso Ponte Verrazano onde cruzaremos 

a Brooklyn e nos dirigimos a DYKER HEIGHTS CHRISTMAS LIGHTS DE BROOKLYN, também conhecida 

como "Dyker Lights" (luzes de Dyker), onde cada ano, quase 1 milhão de pessoas visitam a zona para 

ver as DECORAÇÕES DE NATAL (LUZES DE NATAL) mais deslumbrantes das Américas. Neste ponto 

descida do veículo e início de uma caminhada de 3 quarteirões da vizinhança, onde há uma 

https://www.visitenovayork.com.br/dyker-heights-christmas-lights/


 

 

concorrência "não declarara" entre os proprietários das casas da vizinhança, que alguns, inclusive 

tem agregado decorações enormes na grama do pátio e telões iluminados, luzes normais ou até 

laser, o que converte num espetáculo festivo de luxo. Voltaremos ao veículo e continuamos até o 

mirante do River Café, onde poderão apreciar a melhor vista desde o Rio do Leste. Finalmente 

retornamos à cidade New York cruzando a Ponte de Manhattan para terminar o tour no Empire 

State Building (ascenso ao mirante do último andar = USD 27,00, não incluído). Retorno ao hotel por 

conta ou com o veículo, caso não queira subir até o mirante. O tour é das 17:15h às 22:15h. TOUR 

PRIVATIVO a partir de 20 pessoas, guia Espanhol / Português. Hospedagem. 

 

01/12/18 (5º Dia, Sábado) NEW YORK (DIA LIVRE) 

Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livres para atividades pessoais independentes. Sugerimos 

uma visita ao ONE WORLD OBSERVATORY que é a melhor e mais recente atração da Big Apple. 

Localizado nos três andares superiores do One World Trade Center, que agora é o edifício mais alto 

do hemisfério ocidental, o observatório proporciona vistas incríveis de Manhattan e seus arredores 

que irão deixá-lo boquiaberto. Com esta entrada, você terá acesso a todos os três pisos do 

Observatório para vivenciar uma experiência memorável que lhe proporcionará opções fabulosas 

para fotos, a história da Cidade de Nova York e opções para comprar alimentos e bebidas bem perto 

do céu. Valor do ingresso Standard para adultos USD 32,00, Idosos USD 30,00. Pagando USD 22,00 

de adicional você terá INGRESSO PRIORITÁRIO – sem filas para 

entrar.  www.oneworldobservatory.com/pt-BR/tickets/#. Hospedagem. 

 

02/12/18 (6º Dia, Domingo) NEW YORK (DIA LIVRE) - OPCIONAL CRUZEIRO COMPLETO DA ILHA DE 

MANHATAN 

Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para atividades pessoais independentes. Sugerimos 

um Cruzeiro completo da Ilha de Manhattan 2h30min com traslado ao píer do porto de embarque 

de Minicruzeiros da CIRCLE LINE, onde seu guia de turismo (normalmente em inglês) especializado 

atuará parte como animador, parte como historiador, falando sobre as incríveis vistas da cidade e a 

dando vida a histórias fascinantes. Você descobrirá os segredos da cidade de Nova York enquanto 

navega pela Ilha de Manhattan e verá três rios, sete pontes importantes, incluindo a Ponte do 

Brooklyn, os cinco bairros, cerca de 30 locais de interesse mundialmente famosos e, é claro, a 

Estátua da Liberdade extraordinariamente de perto. Valo aproximado por pessoa: USD 60,00. 

Restante do tempo livre. Hospedagem. 

 

03/12/18 (7º Dia, Segunda) NEW YORK - CHECK OUT ATÉ 11H30 E DIA LIVRE ATÉ ÀS 17H30 (OPCIONAL 

TOUR DE COMPRAS) 

Café da manhã no hotel. Restante da manhã livre até às 11h15. Desocupação dos aptos (check out) 

até às 11h30, malas sob custodia, almoço livre (não incluído). Sugerimos um tour de compras, 

saindo em torno das 10h00 do hotel para Excursão de compras no Woodbury Common Premium 

http://www.oneworldobservatory.com/pt-BR/tickets/


 

 

Outlets – passe um dia inesquecível de compras de lojas de marcas a preços com grandes descontos 

nas principais marcas e etiquetas. Com 220 lojas e lanchonetes, não há melhor lugar para um dia de 

pechinchas em NYC. Valor aprox. por pessoa: USD 60,00. Retorno em torno das 17h00. NEW YORK / 

NEWARK / SÃO PAULO / PORTO ALEGRE (AÉREO) traslado ao Aeroporto de Newark (New Jersey) 

para viagem aérea de retorno ao Brasil, partida do voo às 21h40 com pernoite e refeições a bordo. 

 

04/12/18 (8º Dia, Terça) CHEGADA SÃO PAULO // SÃO PAULO / PORTO ALEGRE 

Chegada a primeira hora da manhã, em torno das 10h40, migração e recolher a bagagem na esteira, 

passar por aduana e posteriormente reembarque (check in) em voo direto a Porto Alegre/RS, 

conforme quadro de voos. Chegada ao destino em torno das 14h55 e FIM DOS SERVIÇOS. 


