
  

 

NOVA YORK COM LESTE CANADENSE 
Nova York / Washington / Niágara Falls / Toronto / 

Ottawa / Quebec / Montreal 
 

03 a 19 de outubro de 2023  
Programação: 
1° DIA (03/10 – Terça-feira): NATAL / RECIFE / GUARULHOS / NOVA YORK - Às 08h00 apresentação do 

grupo na Praça Cívica para embarque com destino à Recife (PE) – Aeroporto Internacional dos Guararapes 
para embarque às 16h40 no voo LATAM LA 3683 com destino à São Paulo – Guarulhos (SP). Previsão de 
chegada às 20h00. Tempo em conexão e reembarque às 23h05 no voo LATAM LA 8180 com destino à Nova 
York – EUA. Pernoite a bordo. 
 

2° DIA (04/10 – Quarta-feira): NOVA YORK - Previsão de chegada às 07:40hs. Recepção, tramites de 
imigração e traslado ao Hotel Nirvana onde faremos acomodação em aptos duplos (Conforme reserva). Dia 
livre para atividades independentes. 
 

3° DIA (05/10 – Quinta-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, China Town, 
Wall Street e Battery Park (de onde teremos uma bela vista da Estátua da Liberdade, um dos maiores cartões-
postais da cidade). 
 

4º DIA (06/10 – Sexta-feira): NOVA YORK / WASHINGTON / NOVA YORK - Dia Livre para atividades 
independentes. Sugerimos ao grupo passeio FULL DAY em Washington onde visitaremos os principais pontos 
turísticos da capital americana (Opcional – não incluso no pacote); 
 

5º DIA (07/10 – Sábado): NOVA YORK - Dia livre para atividades independentes. Sugerimos ao grupo compras 
na Time Square 
 

6° DIA (08/10 – Domingo): NOVA YORK / TORONTO (Via aérea) - Às 05:00hs acerto de extras no hotel e 
saída para Aeroporto de La Guardia para embarque às 07:20hs no vôo AIR CANADA AC 0703 com destino à 
Toronto. Previsão de chegada às 08:51hs onde faremos acomodação no Hotel 89 Yorkville ou similar 
 

7° DIA (09/10 – Segunda-feira): TORONTO / NIAGARA FALLS - Após o café da manhã, saída para um tour 
em Niágara Falls onde iremos nos maravilhar com a beleza desta cidade, visitando o Parque Rainha Victória, 
Table Rock, Relógio floral e fazermos um passeio de barco (Opcional, não incluso no pacote) a bordo do 
Fantástico Hornblower Niágara Cruises, embarcação que leva os visitantes até os pés da Horseshoe Falls. 
Você terá tempo suficiente nas cataratas para admirá-las, tirar belas fotos e passear pela cidade. No retorno a 
Toronto, pela Niágara Parkway, estrada que segue ao longo do desfiladeiro Niágara George, onde faremos 
parada para visitarmos a charmosa cidade do século XIX - Niágara-on-the-Lake conhecida pelos seus pomares 
e seus vinhedos. Chegada em Toronto para pernoite  
 

8° DIA (10/10 – Terça-feira): TORONTO - Após o café da manhã, faremos visita panorâmica da cidade, 
passando pelos principais pontos turísticos: a velha e nova Prefeitura, Palácio do Governo, centro financeiro, 
China Town e área de Yorkville com seu comercio sofisticado e luxuoso. Sugerimos também como opcional, 
descobrir Toronto da plataforma de observação da famosa CN TOWERS (Opcional, não incluso no pacote) com 
seus  335 metros de altura e símbolo da cidade. Retorno ao hotel após passeio. Pernoite   
 

9° DIA (11/10 – Quarta-feira): TORONTO / OTTAWA - Café da manhã e check-out no hotel. Sairemos com 
destino à Kingston, cidade histórica, onde teremos o tour panorâmico no caminho da Capital Nacional. 
Sugerimos ao grupo fazer a excursão das Mil Ilhas (Opcional, não incluso no pacote). Chegada a Ottawa para 
acomodação em aptos duplos e triplos no Hotel The Business Inn ou similar em Ottawa. Restante do dia livre 
para aproveitarmos as diversas atrações da bela capital canadense. Sugerimos ao grupo passeio ao longo do  
 



 
famoso Rideau Canal, designado pela UNESCO como patrimônio da humanidade ou descubra o que o 
movimentado By Ward Market tem para oferecer aos seus visitantes. Pernoite  
 

10° DIA (12/10 – Quinta-feira): OTTAWA - Café da manhã. Saída para city tour em Ottawa onde 

conheceremos o edifício do Parlamento, Rua das Embaixada, casa do Primeiro Ministro e do Governador Geral, 
National Gallery of Canadá, Palácio da Moeda, Museu da Aviação, entre outros. Passará ainda pelos jardins e 
parques ao longo do Rideau Canal. Restante do dia livre para visitar museus, galerias e boutiques da cidade. 
 

11° DIA (13/10 – Sexta-feira): OTTAWA - Café da manhã. Dia livre para atividades independentes.  
 

12° DIA (14/10 – Sábado): OTTAWA / QUEBEC - Café da manhã. Check-out no hotel e saída com destino à 

Quebec. No trajeto passaremos por pequenas e encantadoras vilas e cidades na região mais francesa do 
Canadá - Ontário. Chegada e acomodação em aptos duplos e triplos no Hôtel du Nord ou similar em Quebec. 
Restante do dia livre para aproveitarmos esta fascinante cidade e sua vibrante vida noturna em seus inúmeros 
bares e restaurantes. 
 

13° DIA (15/10 – Domingo): QUEBEC - Café da manhã. Saída para city tour onde conheceremos as 

particularidades da histórica e moderna cidade de Quebec, única cidade norte-americana cercada por muralhas 
e portões, considerada Patrimônio Histórico da Humanidade pelas Nações Unidas em 1985. Descubra os 
tesouros históricos e a maravilhosa atmosfera de Quebec. O guia dará as explicações necessárias enquanto 
você passeia para conhecer o Latin Quarter, La Citadelle, as Fortificações, a Assembleia Nacional, a Place 
Royale, a Basílica, o Terrace Dufferin, Château Frontenac e outros pontos de interesse na cidade. Restante do 
dia livre para explorar a cidade, visitar suas galerias e apreciar a excelente culinária de seus restaurantes. 
 

14° DIA (16/10 – Segunda-feira): QUEBEC / MONTREAL - Manhã livre para atividades independentes. Café 
da manhã. Check-out no hotel e saída em ônibus de turismo Quebec / Montreal. A viagem será ao longo da 
margem norte do Rio São Lourenço passando pela histórica Trois-Rivières e a charmosa Cap-de-la-Madeleine, 
santuário nacional à Virgem Maria. Tarde em viagem com chegada à noite para acomodação em aptos duplos e 
triplos no Hotel La Tour Belvedere ou similar. 
 

15° DIA (17/10 – Terça-feira): MONTREAL - Café da manhã. Saída para City tour em Montreal, passando 
pelos pontos mais interessantes da cidade como a famosa Catedral de Notre-Dame, os Distritos financeiros e 
residenciais, a velha Montreal, o charmoso Latin Quarter e outros lugares de interesses. Visitaremos o Parque 
Olímpico, passaremos pelo Campus da McGill University com parada no observatório de parque Mont Royal. 
 

16° DIA (18/10 – Quarta-feira): MONTREAL / NOVA YORK / SÃO PAULO - Às 08:30hs acerto de extras no 
hotel e saída ao Aeroporto Internacional Pierre Elliott Trudeau onde embarcaremos às 11h47 no voo Delta 
Airlines DL 5517 com destino à Nova York. Previsão de chegada às 13h29. Tempo em conexão e reembarque 
às 18h35 no voo LATAM LA 8181 com destino à São Paulo - Guarulhos. Pernoite a bordo 
 

17° DIA (19/10 – Quinta-feira): SÃO PAULO / RECIFE / NATAL - Previsão de chegada às 05h30. Tempo em 
conexão e reembarque às 09h15 no voo LATAM LA 3480 com destino à Recife (PE). Previsão de chegada às 
12h15. Após desembarque, seguiremos em viagem com destino à Natal (RN).  FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS
 

NOSSO PACOTE INCLUI: 
 

 Circuito em veículo de turismo; 

 Guia acompanhante; 

 Traslados de chegada e saída; 

 Hospedagem em hotéis com café da 
manhã (Exceto Hotel em New York); 

 Visitas guiadas nas cidades a visitar; 

 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 / Visto Canadá; 
 

 
 

VALOR POR PESSOA (PARTE TERRESTRE + PARTE AÉREA): 

 Em apto duplo:  A Partir de R$ 28.500,00 (Vinte e Sete Mil e quinhentos reais); 

 *A excursão poderá ser parcelada nos cartões Hiper, Visa ou Mastercard. 
 *Sujeito a reajustes sem aviso prévio. 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA: 
VISTO AMERICANO: R$ 1.450,00 
VISTO CANADENSE: U$D 20,00 (Taxa ETA) 
 
INFORMAÇÕES E RESERVAS:      AVELLAR TOUR: fone (84) 3221-2088 / 99988-8633 WhatsApp 
           Site: www.avellartour.com.br 

E-mail: avellartour@ig.com.br 

http://www.avellartour.com.br/
mailto:avellartour@ig.com.br

