Expresso do Leste 2020
Café da manha
23 Saídas Garantidas - Duração: 3 Dias / 2 Noites
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Dia 1:
New York / Washington
Saída a lá capital do país cruzaremos os estados de New Jersey, Delaware e Maryland onde poderemos admirar no caminho as
diferentes paisagens de cada um de eles. Chegada a Washington DC a maravilhosa capital dos Estados Unidos, nossa primeira
parada será no museu Smithsoniano do Ar e do Espaço onde o passageiro poderá percorre-lo a seu gosto. Logo após do
almoço (não incluído) começa a visita da cidade onde veremos: a Casa Branca (não se ingressa solo se vê do exterior) aqui
faremos uma parada para tomar fotos, continuaremos pela Av. Pennsylvania para ver os escritórios da Prefeitura, FBI, o velho
edifício do correios, os Arquivos Nacional ate chegar ao Capitólio. Neste maravilhoso edifício e um exemplo do neoclassicismo
arquitetônico estadunidense. Nosso caminho continuará indo ao Cemitério de Arlington no estado de Virginia, onde visitaremos
os túmulos da família Kennedy (JFK/Robert/Edward), US Marine Corps War Memorial mais conhecido como Iwo Jima,
continuando ao centro da cidade, passaremos pelo Monumento a Washington monumento comemorativo ao primeiro presidente
dos Estados Unidos localizado no extremo oeste da National Mall. Nossos próximos pontos de visita e interesse serão os
seguintes monumentos: do Presidente Abraham Lincoln, de os caídos na Guerra de Vietnam e da Guerra de Coreia.
Passaremos para ter uma vista panorâmica do Monumento a Martin Luther King. Finalizada a visita continuamos al hotel. Resto
da tarde Livre. Hospedagem
Dia 2:
Washington / Niágara Falls
Café da manha Americano. Cedo na manhã saída a Niágara. Na ida percorrerão os estados de Pennsylvania e New York
atravessando os montes Apalaches. Chegaremos a Niágara em horas da tarde e acorde a lá temporada realizaremos o passeio
de barco Maid of the Mist indistintamente seja feito neste dia o al seguinte. Hospedagem
Dia 3:
Niágara Falls / New York
Café da manha Americano - Passageiros com Visto canadense: Pela manhã cruzaremos a frontera para visitar: Parque de la
Rainha Victoria, as cataratas de Niágara, o Reloj floral, Table Rock. Passageiros sem Visto canadense: sugerimos aproveitar
para recorrer: Ilha da Cabra, The Niágara Gorge Discovery Center, o Aerospace Museum . Na hora indicada o guia os buscara
para regressar a la cidade de New York em horas da tarde.
Fim de nossos serviços
.
Os Preços Incluem:

Circuito baseado em hotéis turistas y/o turista superior
Incluem 2 Café da manhã Americanos
Inclui Cruzeiro Maid of the Mist - Opera de Maio a outubro.
Inclui 1 maleta por passageiro durante o recorrido, maletas adicionais serão cobradas
Hotéis Selecionados:
Washington
Niágara Falls

Marriott Wardman Park Hotel
Sheraton at the Falls

Hotéis de Recolhida:
6:30

RIU Plaza New York Times Square

6:40

Pennsylvania Hotel

Notas:

Circuito se realizara em espanhol e/ou português
em caso de não reunir número suficiente de participantes, circuito se realizara em modernos mini ônibus ou
vans.
E reponsabilidade da agencia informar o hotel onde se presentara o passageiro para a saída ol circuito no momento
de confirmar a reserva.
Preço dos circuitos incluem visitas excursões indicadas no itinerário.
Duplo

Expresso del Este 2020 – preço por pessoa em dólares americanos $ 683.00

Triplo

Quad

$ 629.00

$ 603.00

individual

$ 888.00

criança

$ 515.00

