
                            

 

 

BLOQUEIO – O MELHOR DA COSTA LESTE DE CANADA E ESTADOS UNIDOS 
 
 

Período da viagem: de 10 a 20 de JUNHO de 2021

 
 

O PACOTE INCLUI: 
 

 Passagem aérea AMERICAN Airlines São Paulo / NOVA IORQUE / São Paulo com 
franquia de 01 peça de 23 kilos; 

• Traslados privativos de chegada e partida; 
• Circuito em moderno ônibus de turismo ou em van, com acompanhamento de experiente 

guia bilíngue durante todo o roteiro; 
• 09 Noites de hospedagem em base de apartamento com café da manhã buffet, nos hotéis 

indicados no roteiro ou similares; 
 Cruzeiro Homblower em Niágara; 

 Cruzeiro a Mil Milhas no Rio St. Lawrence; 
 Passeios, ingressos conforme itinerário; 

• Taxas de turismo, de cidade, serviço e impostos; 
 

ITINERARIO AÉREO 

 
ITINERARIO TERRESTRE 

 
10/06 1° dia: Porto Alegre - New York - Encontro no aeroporto 3 horas antes da saída. 
Embarque para São Paulo e posteriormente para Estados Unidos. 

 
11/06 2° dia: New York - Recepção e traslado ao hotel. Resto do dia livre. 
 
12/06 3° dia: New York/ Boston 
Café da manhã americano. Pela manhã saída rumo a Boston pelo estado de Connecticut. 
Chegada a Boston onde iniciaremos nossa visita à cidade: a Praça Copley onde se encontra a 
igreja da Trindade, o edifício Hancock, a biblioteca da cidade, a Universidade de Harvard, o 
bairro de Back Bay e o mercado Quincy. 
Hospedagem.  
 
13/06 4º dia: Boston/ Quebec 

Cia Voo Saída Chegada Origem Destino

 

950 10 Jun 21:40 11 Jun 06:25 SAO PAULO (GRU) NOVA IORQUE (JFK) 

 

951 20 Jun 22:30 21 Jun 09:15 NOVA IORQUE (JFK) SAO PAULO (GRU) 

INCLUI CAFÉ 
DA MANHA 
NOS HOTÉIS E 

2 
CRUZEIROS!! 



                            

 

 

Café da manhã americano. Pela manhã sairemos para a cidade amuralhada de Quebec, 
acompanhada pela bela paisagem que são os Montes Apalaches. Chegada á cidade no 
período da tarde. Hospedagem. 
 
14/06 5º dia: Quebec City/ Montreal 
Café da manhã americano. Pela manhã visitaremos a histórica cidade de Quebec, 
a Universidade de Laval, monumentos históricos e pontos de interesse. Após o almoço (não 
incluso), partiremos para a cidade de Montreal. Hospedagem. 
 
15/06º dia: Montreal 
Café da manhã americano. Pela manhã visita da cidade. Conhecera a segunda cidade maior 
de fala Francesa do mundo. Entre os pontos mais importantes encontra-se o velho Montreal, 
desfrute de uma viagem no tempo, foi fundada em 1642 com suas ruas empedradas que e uma 
das atrações para os visitantes, nesta parte da cidade encontra-se a Basílica de Notre Dame 
(ingresso não incluso). Distrito financeiro e comercial, rua Sainte-Catherine, Place ville Marie 
(centro comercial subterrâneo) Universidade de Mc. Gill, bairro Oriental. Estádio Olímpico, 
construído para os jogos olímpicos de 1976 é uma verdadeira obra da arquitetônica moderna 
com torres com 165 mts. O Biodome e Jardim Botânico. O Monte Real este bonito parque 
oferece muitas atividades ao ar livre e vistas impressionantes da cidade desde seus miradores. 
Tarde livre; Hospedagem. 
 
16/06 7º Dia: Montreal/ Ottawa/ Toronto 
Café da Manhã americano. Saída á primeira hora da manhã para chegar a cidade de Ottawa, 
ao chegar realizaremos um tour da cidade, visitando: O Parlamento, bairros residenciais, a 
corte suprema e outros locais de interesse. Após do almoço (não incluso), continuaremos 
nossa viagem até Brockville para desfrutar de um pequeno cruzeiro pelas “Mil Ilhas” no rio St. 
Lawrence. Esta região e o lugar de recreio popular, e também uma das regiões do leste do 
Canadá preferidas como destino turístico. O cruzeiro que tem uma duração aproximada de 1 
hora percorre vistas panorâmicas da área e brinda informação histórica, também poderão ver 
barcos de todo o mundo navegando nesta parte do rio St. Lawrence sendo este o canal de 
água doce mais cumprido do mundo. Continuação da viagem em Ônibus até Toronto. Chegada 
e hospedagem 
 
17/06 8º dia: Toronto/ Niágara Falls 
Café da Manhã americano. Pela manhã iniciaremos nossa visita da cidade: a Prefeitura, o 
Parlamento, a Universidade de Toronto, Yorkville, o bairro boêmio, área residencial de Forest 
Hill e a área onde se encontra a conhecida Torre CN. Logo continuaremos a viagem para 
Niágara que fica a 1 hs aproximadamente. Visitaremos no percurso “Niágara on the Lake” que 
foi a primeira capital do Canadá. Passaremos pela área vinícola do Niágara e começaremos a 
visita da área pelo relógio floral, o “ remoinho que viaja o carro aéreo espanhol “ e outros 
lugares de interesses. Passeio no barco “Homblower).Hospedagem. 
 
18/06 9º dia: Niágara Falls / New York 
Café da manhã americano. Pela manhã saída com destino a New York, chegando no final da 
tarde. Hospedagem. 
 
19/06 10° dia: New York  
Café da manhã americano. Pela manhã, faremos uma visita pela cidade de Nova Iorque, 
começando por Alto Manhattan, Lincoln Center, a Casa "Dakota Strawberry Fields", Central 
Park e Harlem. Depois, descendo pela 5ª Avenida, veremos os Museus: Metropolitan, e 
Guggeheim. Faremos uma parada no Rockefeller Center, onde poderemos apreciar a vista da 
Catedral de St. Patrick. Continuaremos nossa visita até o baixo Manhattan, passando pela 
Broadway, Times Square, Greenwich Village, Soho, Chinatown, Wall Street, Battery Park (de 
onde poderemos avistar a Estátua da Liberdade). Regresso ao hotel. Tarde livre. Hospedagem. 
 
20/06 11° Dia: New York - Brasil 
Café da manhã Americano. Na hora indicada traslado ao aeroporto. Embarque para retorno ao 
Brasil. Fim de nossos serviços.  

 
 



                            

 

 

MAPA DE ROTEIRO: 
 

 
 

HOTEIS SELECIONADOS OU SIMILARES 
 

New York   Wyndham Hotel/ New Yorker / Holiday Inn  Midtown 
Wobum:               Hilton Boston Woburn 

Sainte Foy:       Hotel Le Classique Sainte Foy 
Montreal:            Le Nouvel Hotel Montreal 

Toronto:              Chelsea Toronto Hotel 
Niagara Falls:      Overlooking The Falls The Oakes Htl 

 
 

VALORES DE PACOTE  
 

 
ROTEIRO 

 
VALOR P/PESSSOA 

EM INDIVIDUAL 

 
VALOR P/PESSSOA 

EM DUPLO 

 
VALOR P/PESSSOA 

EM TRIPLO 

 
VALOR P/PESSSOA 

EM QUADRUPLO 

 
O MELHOR DA COSTA 
LESTE DE CANADA E 

ESTADOS UNIDOS 

 
USD 3996.00 

ou 12X de USD  
333.00 

 
USD 2699.00  

ou 12X de USD  
225.00 

 
USD 2399.00 

ou 12X de USD  
200.00 

 
USD 2199.00 

ou 12X de USD  
184.00 

 
Acrescentar USD 145.00 de taxas de embarque por pessoa. 

 
IMPORTANTE: 

* Valores em dólares americanos* 

**Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às 
11hrs. 

*** o pacote não inclui seguro viagem, consulte nossas tarifas diferenciadas*** 



                            

 

 

 Forma de pagamento:  

- A vista 4% de desconto 

- 1x no ato (mais taxas) + 11 x sem juros nos cartões Visa e Máster. 

 - 1x no ato (mais taxas) + 09 x no boleto bancário (sujeito a aprovação bancaria). 

Documentos: 

 Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque em excelente estado de 
conservação.  

 Visado americano. 
 Visado canadense.  

 


