ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Nova York / Washington / Orlando / Miami
29 de junho a 15 de julho de 2023
Programação:
1° DIA (29/06 – Quinta-feira) NATAL / GUARULHOS – SÃO PAULO / MIAMI - As 09h00 apresentação
do grupo no Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves para embarque às 11h00 no voo GOL G3
1591 com destino à Guarulhos – São Paulo. Previsão de chegada às 14h35. Tempo em conexão e
reembarque às 21:25hs no voo American Airlines AA 930 com destino à Miami – EUA. Pernoite a bordo
2° DIA (30/06 – Sexta-feira) MIAMI - Previsão de chegada às 05:00hs. Recepção, tramites de imigração e
traslado ao Hotel River Park ou similar. Dia livre para atividades independentes.
3° DIA (01/07 - Sábado) MIAMI - Após café da manhã, saída às 10:00hs para o Sawgrass Mills um dos
maiores shoppings da cidade, com 350 lojas e outlets de marcas como Nike, Gap, Tommy Hilfiger entre
outras. Retorno ao hotel
4° DIA (02/07 – Domingo) MIAMI - Às 10:00hs saída para city tour pela incrível cidade de MIAMI, onde
conheceremos Miami Beach com a região da Art Deco e parada no Memorial do Holocausto, passaremos
pela Lincoln Road e Espanhola Way parando para caminharmos na Ocean Drive, depois seguiremos para
Downtown e Little Havana (Na oportunidade, conheceremos uma cafeteria cubana e fábrica de charutos).
Depois o “Bayshore”. Passaremos também pela Coconut Grove, Coral Gables - local onde faremos um
tour pelo Biltmore Hotel e Venetian Pool – Miracle Mile e parada no Bayside (Local de muitas lojas – Tour
de compras). Almoço não incluso no pacote. À tarde faremos passeio de barco na Ilha dos famosos – Baia
de Biscayne (Incluso no pacote). Retorno ao hotel em horário a combinar
5° DIA (03/07 – Segunda-feira) MIAMI - Após café da manhã, saída às 10:00hs para dia de compras no
Dolphin Mall, um dos maiores e mais completos shoppings da cidade com mais de 240 lojas. Retorno ao
hotel às 17:00hs. Pernoite
6° DIA (04/07 – Terça-feira) MIAMI / NOVA YORK - Dia livre para atividades independentes. Às 12:00hs
acertos de extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto Internacional de Miami onde embarcaremos
às 19:59hs no voo Delta Airlines DL 2385 com destino à Nova York – EUA. Previsão de chegada às
23:04hs. Após desembarque, seguiremos ao Hotel Pennsylvania ou similar. Pernoite
7° DIA (05/07 – Quarta-feira) NOVA YORK - Pela manhã iniciaremos a visita pela cidade de New York
começando pela Alta Manhattan, Lincoln Center, o Edifício “Dakota Strawberry Fields”, Central Park e
Harlem passando pela 5ª Avenida. Veremos também os museus Metropolitanos Frick e Guggenheim.
Depois faremos uma parada no Rockfeller Center onde apreciaremos a vista da Saint Patrick Catedral.
Continuaremos nossa visita até a Baixa Manhattan, passando pela Broadway, Times Square, Greenwich
Village, Soho, Chinatown, Wall Street e Battery Park (de onde teremos uma bela vista da Estátua da
Liberdade, um dos maiores cartões-postais da cidade).
8° DIA (06/07 – Quinta-feira) NOVA YORK - Dia livre para atividades independentes. À noite faremos tour
pela cidade de New York, uma experiência que não se pode perder. Conheceremos lugares raramente
visitados por turistas como: East Village, Brooklyn Heights (sede da comunidade judaica hassídica), uma
travessia pela Baía (não incluso no pacote) de mais ou menos 30 minutos com vistas panorâmicas
excelentes de Manhattan. O passeio, com duração aproximada de 4 horas, também inclui a entrada
(Opcional, não incluso no pacote) para o Empire State Building (o observatório que está localizado no 86º
andar permitirá apreciarmos a vista majestosa da cidade e seus arredores)

9° DIA (07/07 – Sexta-feira) NOVA YORK / WASHINGTON / NOVA YORK - Dia Livre. Sugerimos ao
grupo passeio FULL DAY em Washington onde visitaremos os principais pontos turísticos da capital
americana (Opcional – não incluso no pacote);
10º DIA (08/07 - Sábado) NOVA YORK / ORLANDO - Nesse dia sugerimos um passeio (Opcional não
incluso no pacote) pelo Central Park e seus atrativos, como Wollman Rink, o Zoológico e o Friedsam
Memorial Carousel, além de Sheep Meadow e Great Lawn, espaços onde se pode descansar e aproveitar
a vida ao ar livre. Aproveite também para visitar um dos imperdíveis museus da cidade, como o Museu
Metropolitano, o Museu de História Natural e o Museu de Arte Moderna (MOMA). Às 12:00hs acertos de
extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto Internacional de Nova York para embarque às 19:40hs
no voo Delta Air Lines DL 0608 com destino à Orlando – EUA. Previsão de chegada às 22:53hs. Após
desembarque, seguiremos ao Hotel Rosen Inn Internacional ou similar. Pernoite
11° DIA (09/07 - Domingo) ORLANDO - Após café da manhã, saída às 8:30hs para visita ao Parque
Epcot Center, um dos principais parques de Orlando e um dos quatro parques temáticos que fazem parte
do complexo World Orlando. (Ingresso opcional – não incluso no pacote)
12° DIA (10/07 – Segunda-feira) ORLANDO - Após café da manhã, saída às 8:30hs para visita ao Parque
Magic Kingdom, cartão postal mais famoso e casa dos personagens da Disney. (Ingresso opcional - não
incluso no pacote).
13° DIA (11/07 – Terça-feira) ORLANDO - Após café da manhã, saída para dia de compras no OUTLET
PREMIUM. Retorno ao hotel em horário a combinar.
14º DIA (12/07 – Quarta-feira) ORLANDO - Após café da manhã, saída às 8:30hs para visita ao Universal
Studios e Island of Adventure. (Ingresso opcional - não incluso no pacote).
15º DIA (13/07 – Quinta-feira) ORLANDO - Dia livre para atividades independentes.
16º DIA (14/07 – Sexta-feira) ORLANDO / MIAMI / SÃO PAULO – GUARULHOS - Às 09:00hs acerto de
extras no hotel e saída com destino ao Aeroporto Internacional de Miami onde embarcaremos às 19h50 no
voo American Airlines AA 929 com destino à São Paulo – Guarulhos. Pernoite a bordo
17º DIA (15/07 - Sábado) SÃO PAULO – GUARULHOS / NATAL - Previsão de chegada às 05:15hs.
Tempo em conexão e reembarque às 10h55 no voo GOL G3 1586 com destino à Natal (RN). Previsão de
chegada às 14h15hs. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.
NOSSO PACOTE INCLUI:
• Circuito em veículo de turismo;
• Guia acompanhante;
• Traslados de chegada e saída;
• Hospedagem em hotéis sem café da
manhã;
• Visitas guiadas em: Orlando, Nova
York e Miami;
• Bolsa de Viagem Avellar Tour;
• Seguro Viagem.

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:
•
•
•

Refeições
e
passeios
não
mencionados no programa;
Qualquer serviço não mencionado
acima.
Visto Americano;

FORMA DE PAGAMENTO PARTE TERRESTRE + PARTE AÉREA VOANDO GOL + AMERICAN
AIRLINES (sujeito a alteração e reajuste sem prévio aviso):
• Em Apto Duplo:A Partir De R$ 27.500,00 - Cartão de crédito: 10X de R$ 2.750,00.
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

Avellar Tour: fone (84) 3221-2088 / 99988-8633 (WhatsApp)
Site: www.avellartour.com.br
Facebook: Avellartour
Instagram: @AvellartourOficial
E-mail: avellatour@hotmail.com / avellartour@ig.com.br

