DETALHES – VERÃO EM WASHINGTON E NYC COM GUIA

22 DE JULHO DE 2020 – 11 DIAS

www.rdctour.com
+33 6 63 36 46 39

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA:
1º DIA – BRASIL / EUA - Reunião no Aeroporto Internacional do Rio de
Janeiro para embarque em voo com destino aos Estados Unidos.

2º DIA – EUA / WASHINGTON (TOUR EM WASHINGTON) - Chegada em
Washington DC. Saindo do aeroporto faremos logo nosso tour de
reconhecimento da cidade, a monumental capital dos EUA, totalmente
planejada e com imensos parques visitando os principais pontos turísticos,
como a Casa Branca, o Washington Monument, o Capitólio e o Jeffersson
Memorial. Check in no Hotel (após as 16 horas). Final de tarde livre.
Sugerimos uma ida a Georgetown, o bairro boêmio da cidade.
3º DIA – WASHINGTON (NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM /
NATIONAL GALLERY OF ART) - Após o café da manhã, sugerimos uma
caminhada na National Mall, a grande avenida onde estão os principais
Museus da cidade, como o National Air and Space Museum, onde
poderemos conhecer curiosidades sobre aviões e naves espaciais com
laboratórios lúdicos de experiência, o National Gallery of Art que
fica em frente ao Museu Aero-Espacial e traz, em seu acervo,
milhares de obras de pintores e escultores de todo o mundo.

4º DIA –WASHINGTON/NYC (TIMES SQUARE) - Após o café da manhã,
tempo livre para arrumar as malas e em horário pré-determinado seguiremos
para New York. (Check-in no hotel de NYC após as 16:00 hs). Faremos uma
caminhada pela 5ª Avenida visitando a Catedral de St. Patrick e as lojas
famosas de grifes internacionais desta charmosa Avenida. À noite sugerimos
uma visita ao MUSEU DE CERA MADAME TUSSAUDS (ingresso não
incluído) e passear na iluminada Times Square.
5º DIA – NYC (TOUR EM NYC/ HIGHLINE/ CHELSEA MARKET) - Após o
café da manhã, teremos um tour de reconhecimento da cidade, passando por
alguns dos pontos turísticos da cidade de NYC. Terminaremos o tour no
HIGHLINE, um jardim suspenso e linear de aproximadamente 2,5 Km
construído em 2009 numa via férrea elevada de Nova York, uma linha de
trem antiga e abandonada. Considerada a nova sensação em Nova York.
Visitaremos também o CHELSEA MARKET, um complexo gastronômico com
vários restaurantes charmosos e da moda.
6º DIA – NYC (CENTRO FINANCEIRO / MEMORIAL 11 DE SETEMBRO) Após o café da manhã, logo em seguida conheceremos o Centro Financeiro
de NYC e visitaremos o MEMORIAL 11 DE SETEMBRO (ingresso
incluído) . À noite sugerimos um show da Broadway (ingresso não
incluído).

7º DIA – NYC (TOUR DE COMPRAS A JERSEY GARDENS / TOP OF THE ROCK) Após o café da manhã, teremos um tour de compras no famoso SHOPPING JERSEY
GARDENS, onde teremos a oportunidade de fazer compras num shopping fechado e
com muitas lojas de departamento como Burlington, Century 21, Marshalls, Hollister,
Gap, Kipling, Michael Kors, Nike, Aeropostale , Puma e muitas outras lojas sem taxas
governamentais. À noite sugerimos uma visita ao TOP OF THE ROCK o observatório
do Rockfeller Center onde teremos a visão de NYC iluminado (ingresso incluído).
8º DIA – NYC (ESTÁTUA DA LIBERDADE / BROOKLYN) - Após o café da manhã,
visitaremos o Sul da Ilha de Manhattan onde poderemos visitar a Estátua da Liberdade
(travessia incluída). Sugerimos um tour ao Brooklyn, famoso pelos seus restaurantes,
bistrôs, cervejarias, galerias de arte e parques de onde se terá a linda vista de toda
Manhattan. Na volta ficaremos na Rua 34, onde está localizada a MACY´S .
9º DIA – NYC (MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL / CENTRAL PARK COM PIC NIC /
MUSEU METROPOLITAN / JANTAR DE DESPEDIDA) - Após o café da manhã
sairemos para um dia cultural, visitando o MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL (ingresso
não incluído) e logo em seguida faremos um passeio pelo CENTRAL PARK, onde
poderemos visitar os diversos recantos deste encantador lugar como o “Strawberry
Fields”, local dedicado a John Lennon. Faremos uma parada para fazer o nosso PIC
NIC e poderemos até fazer um tour opcional de bicicleta no Central Park (ingresso não
incluído). Atravessaremos o parque e visitaremos o famoso MUSEU
METROPOLITAN (ingresso não incluído) com seu magnifico acervo de obras de
arte. A noite teremos nosso jantar de despedida no famoso PLANET
HOLLYWOOD.

10º DIA – NYC / BRASIL - Após o café da manhã, tempo livre para
arrumar as malas. Em horário pré-determinado seguiremos em
direção ao aeroporto para embarque com destino ao Brasil.
11º DIA – BRASIL - Chegada em nosso país. Nosso grupo se
separa, porém fica uma grande amizade que se formou nestes dias
maravilhosos que passamos juntos.
Obs: O roteiro acima serve como base da programação. O mesmo
será totalmente cumprido, podendo entretanto sofrer alterações nos
dias e horários das programações para uma melhor
operacionalização do mesmo. O transporte em NYC e Washington
DC para os pontos turísticos sugeridos na programação não estão
inclusos (exceto os transfers in e out e nos tours em Washington DC
e Manhattam e Tour de Compras ao Jersey Gardens).
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VENHA VIVER ESSA EXPERIÊNCIA
INESQUECÍVEL COM A
Estamos esperando o seu contato!
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