R O T E I R O S

I N T E R N A C I O N A I S

CANADÁ COMPLETO & NEW YORK - 14 dias

1º Dia - Rio de Janeiro / New York
Apresentação no aeroporto internacional para embarque com destino a New York.
2º Dia - New York
Chegada e traslado ao hotel. Tour ao Alto e Baixo Manhattan.
3º Dia - New York / Philadelphia / Washington
Saída para Philadelphia, chegada e visita da cidade: O caminho de Elfreth, o antigo bairro victoriano, o boulevard Benjaminn Franklin com parada
frente ao Museu de Arte e ao Sino da Liberdade. Tempo livre para almoçar no edifício onde funciona a bolsa de grãos. Continuação da viagem até
Washington. Chegada e alojamento, resto do dia livre.
4º Dia - Washington
Café da manhã continentalVisita de 4 horas que nos levará até o Cemitério de Arlington, onde se encontram as tumbas dos irmãos Kennedy; os
monumentos em memória dos presidentes Lincoln e Jéferson; a Casa Branca (por fora); a Avenida Pennsylvania e o Capitolio. Tarde livre.
5º Dia - Washington / Corning / Niagara Falls
Café da manhã. Saída bem cedo com destino o Canadá. Durante a viagem cruzaremos os montes Apalaches e se visitará o Museu de vidro em
Corning. A rota percorre os estados de Maryland, Pennsylvania e New York. Chegaremos, cruzando a fronteira, no fim da tarde.
6º Dia - Niagara Falls / Toronto
A primeira atividade deste dia é o cruzeiro no barco 'Maid of the Mist', que nos levará até a mesma caída das cataratas. Depois visitaremos: 'Table
Rock', a área do relógio floral, etc. Realizaremos um recorrido pela zona residencial e vinícola do Niagara, até chegar a 'Niagara on the Lake', um
belo povoado que foi a primeira capital do Canadá. Chegada a Toronto pela rota que acompanha o Lago Ontário, tour pela cidade e alojamento.
7º Dia - Toronto / Mil Ilhas / Ottawa
Durante nossa viagem a capital federal do Canadá, faremos um cruzeiro pelo arquipélago das 'Mil Ilhas', onde nasce o Rio Saint Lawrence.
Continuação da viagem em ônibus até Ottawa. Chegada e alojamento.
8º Dia - Ottawa / Quebec
Pela manhã, visita da cidade: o Parlamento, as mansões do Governador e do Primeiro Ministro, o bairro das embaixadas, a troca da guarda da Real
Policia Montada do Canadá (julho e agosto). Continuação até a Cidade de Quebec, alojamento.
9º Dia - Quebec
Dia livre para atividades pessoais.
10º Dia - Quebec / Montreal
Pela manhã visitaremos a histórica cidade de Quebec, a mais velha desta nação. Visita panorâmica: a Universidade de Laval, monumentos históricos, a Citadel e outros pontos de interesse. Continuação at a Cidade de Montreal, alojamento.
11º Dia - Montreal
Pela manhã visita da cidade: Igreja de Notre Dame, o 'Velho Montreal' (bairro francês), o Mont Royale, Place Ville Marie (centro comercial), a Vila
Olímpica, Oratório de São
José e os bairros residenciais. Tarde livre.
12º Dia - Montreal / Boston
Hoje iniciamos nosso regresso aos Estados Unidos. Nosso destino, Boston, é onde nasceu a aristocracia americana e onde a indústria mais importante é a 'Educação'. Chegada e alojamento. Tarde livre.
13º Dia - Boston / New York
Pela manhã visita da cidade: Universidade de Harvard, Plaza Copley, Igreja da Trindade, o bairro de Back Bay; Faneuil Hall (centro comercial), o
Mercado Quincy e outros pontos de interesse. Regresso a New York via o estado de Connecticut. Chegada no fim da tarde.
14º Dia - New York / Rio de Janeiro
Traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Rio de Janeiro e FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.

