NOVA YORK – Especial Fim de Ano

Partidas Regulares
Início em Nova York:
Saídas diárias entre 27 dezembro e 30 dezembro 2017.

Descrição
Nova York - Especial Fim de Ano 2017: Pacote com 05 noites de hospedagem em Nova York.
Vistos: Estados Unidos - Obrigatório para passageiros brasileiros.
Vacinas: Nenhuma.
Passaportes: Validade mínima de 6 meses, a contar da data de entrada no país.
Obs: A obtenção dos vistos e da documentação necessária para a entrada no país, são de inteira responsabilidade dos passageiros.

Roteiro
1º - Nova Iorque (New York)
Bem-vindos à cidade de Nova York! Traslado ao hotel. Tempo livre para explorar a cidade. O check-in inicia às 16h. Caso chegue mais cedo, poderá guardar sua mala no
hotel e aproveitar a cidade até que seu quarto esteja pronto.

2º - Nova Iorque (New York)
Nesta excursão poderá conhecer e sentir a atmosfera inesquecível da famosa "Big Apple". Visita pelos diferentes bairros em volta de Central Park, antes de atravessar até ao
coração de Manhattan, Times Square e descendo para Greenwich Village, Soho, Little Italy, Chinatown até a área de negócios de "Wall Street". Neste passeio, verá, entre
outros, o Rockefeller Center, Lincoln Center, o Museu de História Natural e a Universidade de Columbia, em seguida, passando pelo "Millionaires Mile", onde se concentram a
maioria dos museus de Nova York, incluindo o Metropolitan, o Guggenheim e o Museu Cidade de Nova York. Não inclui regresso ao hotel. O tour acaba em Battery Park.
Tarde e noite livres.

3º - Nova Iorque (New York)
Aproveite o dia livre para explorar por conta outros lugares de interesse desta cidade maravilhosa!

4º - Nova Iorque (New York)
Este jantar a bordo do cruzeiro Spirit of New York terá a oportunidade de jantar, dançar e ver Manhattan como nunca antes. Saindo de Chelsea Piers em Nova York, jante em
um cruzeiro durante duas horas e meia ao largo de uma rota que inclui muitas atrações notáveis. Observará o horizonte de Nova York pela noite, a Torre da Liberdade e a
Estatua da Liberdade. Verá as pontes de Manhattan, Brooklyn e Williamsburg a bordo do Spirit de Nova York enquanto navega por cada uma. Desfrute de incríveis vistas
através das grandes janelas que rodeiam o barco Spirit enquanto prova saladas frescas e pratos saborosos do nosso menú de jantar estilo buffet. Uma variedade de
sobremesas deliciosas será servido junto a mesa ao final do jantar. Depois do jantar não deixe de ir para o topo do barco, a sala de observação ao ar livre, para desfrutar de
vistas deslumbrantes de Manhattan e dançar com a música fornecida pelo DJ a bordo e assim desfrutar de uma noite animada e inesquecível.

5º - Nova Iorque (New York)
Dia livre. Aproveite para fazer uma caminhada pelo Central Park.

6º - Nova Iorque (New York)
Traslado ao aeroporto em horário determinado localmente. Os quartos estão disponíveis até às 11h.—(1 a)

Informações
Serviços Incluídos
05 noites de hospedagem em Nova York;
Traslados regulares aeroporto / hotel / aeroporto;
City tour;
Cruzeiro com jantar em Manhattan (sem traslados).

Serviços Excluídos
Tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído no programa.
Passagens aéreas internacionais desde o Brasil até o destino e vice-versa não estão incluídas no valor;
Passaporte e visto.

Inclui: 05 noites de hospedagem em Nova York + transfers regulares aeroporto / hotel / aeroporto + city tour + cruzeiro com jantar em Manhattan (sem traslados).
THE ROOSEVELT HOTEL (45 e 45th St, New York)
PERÍODOS

APTO

DUPLO

DUPLO TWIN

TRIPLO

INDIVIDUAL

QUÁDRUPLO

CRIANÇA

27 Dezembro 2017

$1.613

$1.701

$1.239

$3.042

$1.008

$315

28 Dezembro 2017

$1.569

$1.654

$1.210

$2.953

$986

$315

29 Dezembro 2017

$1.543

$1.631

$1.192

$2.900

$973

$315

$1.313

$1.401

$1.039

$2.441

$858

$315

Standard
30 Dezembro 2017

(2 a)

INNSIDE BY MELIA NEW YORK NOMAD (132 W 27th St, New York)

PERÍODOS

APTO

27 Dezembro 2017
28 Dezembro 2017
29 Dezembro 2017

Standard

30 Dezembro 2017

DUPLO

DUPLO TWIN

TRIPLO

INDIVIDUAL

QUÁDRUPLO

CRIANÇA

$1.560

$1.693

$1.234

$2.936

$1.004

$315

$1.507

$1.640

$1.198

$2.830

$978

$315

$1.481

$1.613

$1.181

$2.777

$964

$315

$1.454

$1.756

$1.276

$2.724

$1.036

$315
(3 a)

CRUZEIRO COM JANTAR EM MANHATTAN:
. Não inclui transfers ao barco e nem o regresso ao hotel. O passageiro deve chegar por sua conta ao local de partida.
. Endereço: Spirit Cruise parte desde o cais de Chelsea: Pier 61 em Manhattan (Chelsea Piers, Pier 61 New York, New York 10011).
. Partida do cruzeiro: 19h. É importante chegar pelo menos meia hora a 45 minutos antes da partida do cruzeiro.
ATENÇÃO:
. Tarifa para CRIANÇA de 0 a 12 anos de idade.
. O hotel é previsto e pode ser alterado, conforme disponibilidade para um hotel de mesma categoria.
. Quarto duplo: 1 cama / Quarto triplo e quádruplo: 2 camas.
. Será aplicado suplemento adicional aos traslados para voos chegando e/ou saindo entre 23h e 8h.
. Passagens áereas internacionais desde o Brasil até o destino e vice-versa não estão incluídas no valor.
. Passaporte e visto não estão incluídos no valor.
Obs: Preços em dólares norte americanos por pessoa, somente parte terrestre.

TARIFAS SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.-

