
1º DIA - LISBOA / BOSTON
Encontro dos participantes no 

Aeroporto de Lisboa (Terminal 
1).

Partida do voo direto com 
destino a Boston.

Jantar e alojamento no MARRIOTT 
BOSTON COPLEY PLACE HOTEL 

4**** ou similar em Boston.

2º DIA – BOSTON / HYANNIS / QUINCY 
/ BOSTON

Dia inteiro dedicado à visita da cidade de 
Boston. Passeio a pé do Freedom Trail com 

início no Parque Boston Common, passando 
pelo Massachussets State House. Entrada no 

Old State House Museum. Aqui teve lugar o 
Massacre de Boston e da varanda do edifício 

foi declarada a independência em 1776. Visita 
ao Old South State Meeting House onde foi 

criado o Tea Party, o movimento que se insurgiu 
contra os impostos lançados ao comércio do chá 

pelo governo inglês. Almoço em Boston. De tarde, 
partida de autocarro para o Hyannis Compound, um 

complexo de três edifícios situado numa localidade 
perto de Cape Cod onde viveu a Família Kennedy. 

Regresso a Boston, visitando a casa de John Adams em 
Quincy. Jantar livre e alojamento.

3º DIA – BOSTON / WASHINGTON DC / JAMESTOWN / 
YORKTOWN /WILLIAMSBURG / RICHMOND
Transfer para o Aeroporto de Boston e embarque num 
voo doméstico para Washington DC. Após a chegada, 
partida de autocarro para o Triângulo Histórico, visitando 
Jamestown, a primeira povoação inglesa na América 
(1607), Yorktown, cidade onde terminou a Guerra da 
Revolução Americana. Almoço. De tarde, início da visita 
a Williamsburg Colonial. Partida para Richmond. Jantar 
livre e alojamento no OMNIA RICHMOND HOTEL 4**** ou 
similar em Richmond.

4º dia – RICHMOND / FAIRFAX COUNTY / WASHINGTON 
DC
Em Richmond visita ao Libby Hill (Cemitério Militar dos 
Confederados). Partida para Charlotteville com visita 
guiada a Monticello (residência do Presidente Thomas 
Jefferson) e onde podemos visitar o quarto do abade 
português José Francisco Correia da Serra. Almoço livre. 
A caminho de Washington DC teremos a oportunidade de 
atravessar o famoso Skyline (Parque Natural Shenandoah 
e Blue Ridge Mountains) em homenagem ao Presidente 
Theodore Roosevelt. Em Fairfax County, visita de Mount 

Vernon (residência do Presidente George Washington). 
Jantar e alojamento no WASHINGTON MARRIOTT 4**** 
ou similar em Washington DC.

5º dia –  WASHINGTON DC
Dia inteiramente dedicado à visita da capital dos Estados 
Unidos. Começamos pela visita ao Lincoln Memorial, 
Vietnam Veterans Memorial, Almoço em Washington 
DC. Visita ao Ford Theater onde o Presidente Lincoln foi 
assassinado e ao Bairro Georgetown com as suas casas 
históricas e lojas elegantes. Visita à casa de Woodrow 
Wilson, o presidente que levou os EUA à Primeira Guerra 
Mundial. Jantar livre e alojamento.

6º DIA – WASHINGTON DC
De manhã, visita à Casa Branca e Sala do Congresso. 
Almoço em Washington DC. Jantar no hotel e alojamento.

7º DIA – WASHINGTON DC / GETTYSBURG / FILADÉLFIA
Após o pequeno-almoço partiremos para de autocarro 
para Gettysburg. Visita guiada ao Gettysburg National 
Military Park onde teve lugar a batalha decisiva da Guerra 
da Secessão. No Cemitério Nacional teremos ocasião de 
estar no lugar onde Lincoln proferiu o famoso discurso. 
Por fim visita à Quinta de Dwight Eisenhower. Almoço. De 
tarde, partida para Filadélfia. Jantar livre. Alojamento no 
MARRIOTT PHILADELPHIA DOWNTOWN 4**** ou similar.

8º DIA - FILADÉLFIA
Dia inteiro dedicado à visita guiada ao Parque Histórico 
da Independência: Independence Hall (onde foi assinada 
a Declaração da Independência e onde Nuno Rogeiro nos 
fala da discussão secreta sobre a Constituição Federal. 
Visita ao Liberty Bell (Sino da Liberdade) e evocação do 
Coronel Lewis Nicola que redigiu a famosa carta de 22 de 
maio 1782 em que se questionou se Washington devia 
liderar uma república ou monarquia. Almoço. Jantar livre. 
Alojamento.

9º DIA – FILADÉLFIA / NOVA IORQUE
Partida em direção a Nova Iorque. Almoço. Tarde livre para 
um primeiro contacto com a contagiante Big Apple. Jantar 
livre. Alojamento no Hotel SANCTUARY 4**** ou similar 
em NYC.

10º DIA – NOVA IORQUE
Iniciamos a visita ao coração de Manhattan com as 
famosas 5ª e 7ª Avenidas, o Rockefeler Center, a Broadway 
e Times Square, o Soho e a Little Italy, o bairro boémio 
de Greenwich e o “ground zero”, local onde estavam as 
Twin Towers. Almoço. Visita à casa de Franklin Roosevelt 
em Springwood (Hyde Park) e ao túmulo de Theodore 
Roosevelt na Oyster Bay.  Embarque num ferry que nos 
levará até à estátua da Liberdade. Visita ao Museu da 
Imigração em Ellis Island. Regresso ao hotel. Jantar livre. 
Oportunidade de assistir a um musical da Broadway.

11º DIA – NOVA IORQUE
Dia livre em que poderá descobrir Nova Iorque e seus 
museus. Almoço e jantar livres. Sugerimos também ouvir 
jazz no mais conhecido clube de Manhattan, o Blue Note. 
Alojamento.
Transfer para o Aeroporto de Newark. Embarque no voo 
direto para Lisboa.

12º DIA – LISBOA
Chegada a Lisboa ao fim da madrugada.

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento de Nuno Rogeiro e de um 
responsável da Tryvel durante toda a viagem;
• Passagens aéreas em classe económica para 
percurso Lisboa/Boston, Boston/Washington DC 
e Nova Iorque/Lisboa com direito a 1 peça de 
bagagem com 23 kg;
• 10 noites de alojamento em hotéis de 4 estrelas 
superiores com pequeno almoço;
• Refeições incluídas: 8 almoços e 3 jantares; 
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Guias locais de expressão portuguesa, espanhola 
ou inglesa (conforme disponibilidade);
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível 
no montante de 83,00€ (à data de 17.08.2016 – 
a reconfirmar e atualizar na altura da emissão da 
documentação);
• ESTA (Autorização de Viagem para os EUA) e 
Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Gratificações;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Despesas de caráter particular designadas como 
extras.

Passear pelas memórias de batalhas de Guerras de Independência e da Secessão, 
incluindo em grandes cidades como Nova Iorque, bairro a bairro, rua a rua. Visitar os 
sítios oficiais e privados de vários presidentes da União, imediatamente a seguir à 
disputa eleitoral Clinton-Trump. Descobrir histórias pouco conhecidas sobre heróis da 
fundação dos EUA, ligados a Portugal, de Pedro Francisco ao Abade Correia de Serra, 
de Cipriano Freire a Thomas Jefferson e Benjamin Franklin. Passar e refletir sobre 
locais onde mudou a História, à sombra de Washington, Lincoln ou Roosevelt.

De jardins impecavelmente verdes a edificios neo-clássicos, do silêncio de 
cemitérios à languidez de baías e ao ruído de ruas azafamadas, uma viagem 
diferente aos Estados Unidos visíveis, e ao que está por trás deles.

V I A G E M 

Presidentes 
dos Estados 
Unidos da 
América

POLÍTICA VIVA
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10 A 21 DE JULHO 2017 

MIN 20 PARTICIPANTES

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

6450€

1560€

COM NUNO ROGEIRO


