
1º DIA – LISBOA / 
BOSTON

Comparência no aeroporto 
de Lisboa cerca de 120 

minutos antes da partida. 
Assistência às formalidades 

de embarque.
10h55 – Partida com destino a 

Boston em voo Tap (Voo TP 217)
13h20 – Chegada a Boston, capital 

do estado norte-americano de 
Massachusetts, é um importante 

centro cultural e económico nos 
Estados Unidos. Durante o período 

em que os britânicos estiveram na 
cidade, entre sua fundação em 1630 

e 1776, era o principal centro cultural 
do país. A cidade recebe turistas em 

cruzeiros pela Nova Inglaterra e Canadá 
e possui muitos marcos históricos como 

igrejas, hotéis, centros culturais e parques. É 
a casa dos Boston Red Sox, uma das equipes 

mais tradicionais de baseball. Assistência 
e transfer para o Hotel Double Tree by Hilton 

Boston Downtown 4*. Check in e distribuição 
de quartos. Saída do hotel a pé para jantar em 

restaurante. Regresso ao hotel e alojamento.

2º DIA – BOSTON
Pequeno almoço no hotel e início da visita de 
cidade guiada de Boston com todo o seu charme 
e influência britânica. Destaque para o centro 
histórico, passando pela mundialmente conhecida 
Faneuil Hall. Passeio pé pelo Freedom Trail que vai 
permitir a descoberta de 16 marcos históricos de 
Boston, a maior parte deles da época colonial e da 
Guerra da Revolução. Os mais significativos são 
Boston Common, Beacon Hill, a Sede do Estado de 
Massachussets, a Trinity Church entre outros locais 
de interesse. Almoço em restaurante seguido de 
travessia do Rio Charles para visita da Universidade 
de Harvard (mediante disponibilidade), uma das 
mais prestigiadas dos Estados Unidos. Visita do bar 
“Cheers aquele Bar” que ficou famoso na popular 
séria americana. Jantar a bordo do cruzeiro 
“Odissey”, com partida do Rowes Wharf, cais 
histórico de Boston passando pelo farol na ilha de 
Little Brewster e regressando novamente a Rowes 
Wharf pelos estaleiros Navais de Charlestown. 
Regresso ao hotel e alojamento.

3º DIA – BOSTON / NEWPORT / NOVA IORQUE
Após o pequeno almoço, partida com destino a 
Newport cidade costeira localizada no estado de 
Rhode Island. A cidade já foi o centro comercial 
do estado e também um dos portos mais 
movimentados do país. Na segunda metade do 
século XIX, Newport tornou-se a cidade da elite 
onde milionários construíram belíssimas casas 
de veraneio – as famosas Mansões de Newport. 
Essas mansões e tudo que estava ao seu redor 

representava a expressão artística do momento. 
Para se ter uma ideia, foi o mesmo paisagista 
criador do Central Parque em Nova Iorque, 
Fredrick Law Olmsted, que projetou os jardins 
destas mansões. Visita da cidade que é hoje um 
dos pontos turísticos mais badalados da região 
especialmente durante o verão americano. A 
cidade encanta pela preservação da sua história, 
pelo charme e refinamento de uma época de ouro. 
Almoço em restaurante. De tarde, continuação 
para Nova York. Chegada e check in no Hotel RIU 
Plaza 4****. Saída para jantar no Ellen’s Stardust 
local onde os funcionários cantam ao vivo musicais 
da Broadway, seguido de visita do Empire State 
Building com subida ao 86º piso para vista noturna 
de Nova York do seu deck observatório.Regresso 
ao Hotel e alojamento.

4º DIA – NOVA IORQUE
De manhã, após o pequeno almoço, saída para o 
Harlem para assistir a uma atuação de um coro 
de Gospel numa igreja (só possível ao domingo) 
e visita do Teatro Apollo. Continuação da visita 
pela Igreja de St. John the Divine e visita do Museu 
de Historia Natural. Almoço em restaurante. De 
tarde, seguimos para o Lincoln Center de Artes 
(paragem para fotos) em direção a Manhatten para 
descobrir Times Square e os seus imensos néons 
publicitários. Continuação pela “Museum Mile” 
e a 5ª Avenida, Catedral de St.Patrick, Rockfeller 
Center (exterior), Flatiron Building (ou Fuller 
Building – exterior) inaugurado em 1902 e um dos 
primeiros arranha-céus construídos em Nova York 
cujo nome se deve por ter a forma semelhante de 
um ferro de passar roupa. Passagem ainda pela 
Grand Central Station. Regresso ao Hotel. Jantar 
no hotel ou em restaurante. Alojamento.

5º DIA – NOVA IORQUE
Após o pequeno almoço no Hotel, transporte 
até ao cais para dar início a um cruzeiro para 
passagem pelos lendários locais como a Estátua 
da Liberdade e Ellis Island. Após o cruzeiro, almoço 
em restaurante. De tarde, continuação para Wall 
Street no distrito financeiro com paragem para 
fotos no Memorial ao atentado de 11 de Setembro, 
Ground Zero. Continuação da visita por Little Italy 
e China Town e Grenwich Village. Regresso ao 
hotel. Jantar no hotel ou em restaurante. Regresso 
ao hotel e alojamento.

6º DIA – NOVA IORQUE / AMISH FARM / 
WASHINGTON
Após o pequeno almoço, saída para visita a 
uma comunidade Amish, onde alguns grupos 
religiosos suiços se estabeleceram no tempo 
dos primeiros colonos. São conhecidos por seus 
costumes conservadores, como o uso restrito 
de equipamentos eletrónicos, inclusive telefones 
e automóveis. Os Amish são descendentes de 
grupos suíços de anabatistas chamados Reforma 

radical. Os Anabatistas suíços ou “os irmãos 
suíços” tiveram as suas origens com Felix Manz 
(ca. 1498-1527) e Conrad Grebel (ca.1498-1526). O 
nome “Mennonita” foi aplicado mais tarde e veio 
de Menno Simons (1496-1561) que era um padre 
católico holandês que se converteu ao Anabatismo 
em 1536. O movimento Amish começou com Jacob 
Amman (c. 1656 – c. 1730), um líder suíço dos 
Mennonitas que acreditava que estes se estavam a 
afastar dos ensinos de Simons. Os primeiros Amish 
começaram a migrar para os Estados Unidos no 
século XVIII, para evitar perseguições e o serviço 
militar obrigatório e os primeiros imigrantes 
foram para o condado de Berks na Pensilvânia. 
Dividem-se em irmandades, que por sua vez 
se dividem em distritos e congregações. Cada 
distrito é independente e tem suas próprias regras 
de convivência. O filme “A Testemunha”, com o 
actor Harrison Ford, mostra o modo de vida dos 
Amish nos Estados Unidos. Homens usando fatos e 
chapéus pretos e mulheres com a cabeça coberta 
por um capuz branco e com um vestido preto. 
Visita à casa de Hans Herr, construída em 1719 
por Christian e Anna Herr e que é a mais antiga 
no condado de Lancaster. Almoço em restaurante. 
Continuação para Washington. Chegada ao Omni 
Shoreham Hotel 4*. Visita by night de Georgetown, 
bairro histórico de Washington, situado ao longo 
do rio Potomac. Foi fundada em 1751 e aqui estão 
instalados os principais Campus da Universidade 
de Georgetown e outros marcos como Volta Bureau 
criado por Alexander Graham Bell para pesquisa e 
desenvolvimento de telecomunicações, fonógrafo 
e outras tecnologias, e a Old Stone House o edifício 
mais antigo de Washington construído em 1765 e 
que mantém a traça original. Jantar em restaurante 
em Georgetown. Regresso ao hotel e alojamento.

7º DIA – WASHINGTON
Pequeno almoço no Hotel e saída para visita de 
Washington com passagem nos monumentos mais 
emblemáticos da cidade. De manhã, saída para 
Arlington para uma vista exterior do Pentágono e 
do Cemitério Nacional de Arlington. Segue-se um 
passeio de barco no Rio Potomac terminando em 
Mont Vermon, onde se encontra a casa do primeiro 
presidente dos EUA, George Washington. A casa 
foi construída em madeira em estilo neoclássico 
georgiano e a propriedade está na margem do rio 
Potomac. Foi adquirida por Washington em 1754. 
Almoço em restaurante. Já novamente de regresso 
a Washington, citytour panorâmico de autocarro 
passando pela Casa Branca, o Supremo Tribunal e o 
Capitol, sede do congresso dos EUA, o Mall, enorme 
avenida com os impressionantes monumentos 
aos presidentes Washington, Jefferson, Lincoln e 
Franklin Roosevelt. Antes de regressar ao Hotel, 
passagem pelo Ford Theatre local onde o President 
Lincoln foi morto. À noite, saída a pé para jantar em 
restaurante. Regresso ao hotel e alojamento.
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8º DIA – 
WA S H I N G T O N 

/ FILADELFIA / 
NOVA IORQUE

Após o pequeno 
almoço, partida para 

Filadelfia cujo nome 
vem do grego “philos” 

que significa amor, e 
“adelphos”, irmão. Cidade 

do amor fraternal. É uma 
das mais antigas cidades 

norte-americanas, e outrora 
a segunda maior cidade do 

Império Britânico (superada 
apenas pela capital imperial, 

Londres), Filadélfia desempenha 
um papel de grande importância 

desde a época das Treze 
Colónias, e os primeiros anos da 

independência dos Estados Unidos. 
Grande parte desta proeminência 

deve-se à ação de Benjamin Franklin, 
habitante da cidade e de quem 

partiram muitas ideias que, germinadas, 
ocasionaram na Revolução Americana e a 

subsequente independência do país. Como 
maior cidade e centro geográfico e social 

das colónias, a cidade sediou o Primeiro 
Congresso Continental e, após a declaração 

de independência em 4 de julho de 1776, seria 
capital do país noutras quatro ocasiões, sendo 

a última vez entre 6 de dezembro de 1790 e 
14 de Maio de 1800, quando a sede do governo 
foi transferida para a então recém-construída 
cidade de Washington. Visita do Elfreth’s Alley a 
rua residencial mais antiga da cidade, cujas casas 
ainda datam do período entre 1728 e 1836. Visita 
do Independence National Historical Park local 
onde ocorrerão muitos dos eventos onde nasceu 
a democracia americana e onde se encontra o 
Sino da Liberdade cujo mais famoso toque, a 4 de 
Julho de 1776, convocou os cidadãos da Filadélfia 
para a leitura da Declaração da Independência, o 
Independence Hall, onde foi assinada a declaração 
de Independência dos Estados Unidos em 1776, 
passagem pelo Palácio do Congresso e o prédio 
onde assentava a casa de Benjamin Franklin. Visita 
do Hall of Independence (sujeito a disponibilidade). 
A Declaração da Independência assim como a 
Constituição dos E.U.A. foram ambas assinadas 
neste edifício datado de 1732. Continuação da 
visita da cidade com a Rittenhouse Square, Center-
City e o City Hall. Segue-se a visita ao o Museu de 
Arte de Filadélfia que abriu suas portas em 1877 e 
hoje é um dos mais importantes dos EUA. Todos os 
anos, o museu apresenta 15 a 20 mostras especiais 
e é visitado por cerca de 800 mil pessoas. Além 
de sua arquitetura e suas coleções, o museu é 
famoso pelo papel que teve numa famosa cena 
dos filmes de Rocky Balboa. É comum ver os 

visitantes imitarem a famosa cena das escadarias, 
que agora são normalmente chamadas de Rocky 
Steps. Continuação para Nova York. Check in no 
Hotel RIU Plaza 4*. À noite, saída a pé para jantar 
de despedida no Restaurante Giratório “The View” 
no topo do Marriott Marquis Hotel. Regresso ao 
hotel e alojamento.

9º DIA – NOVA IORQUE / LISBOA
Após o pequeno almoço, continuação da visita 
de Nova York desta vez para visita do Museu 
Guggenheim, o primeiro museu criado pela 
Fundação Solomon R. Guggenheim, dedicada 
à arte moderna. Foi fundado em 1937 e é o mais 
conhecido de todos os museus da fundação, e 
muitas vezes chamado simplesmente de “The 
Guggenheim”. Foi fundado para mostrar arte de 
artistas modernos e avant-garde como Kandinsky 
e Mondrian. Em 1959 mudou-se para o lugar 
onde está agora (na esquina da 89th Street e 
5th Avenue, em frente ao Central Park), onde 
se construiu o edifício projetado pelo arquiteto 
Frank Lloyd Wright e que é famoso pelas linhas 
curvas da fachada, representando a arquitetura 
moderna na sua forma mais orgânica. O museu 
abriga uma importante coleção de arte moderna 
amealhada pelo seu fundador e a sua sobrinha 
Peggy Guggenheim no começo do século XX com 
um incalculável valor artístico e monetário. Após 
a visita, passeio em Central Park e pela “ Museum 
Mile” e 5ª Avenida. Almoço em restaurante. Após 
o almoço, transfer para o aeroporto de Newark. 
Assistência às formalidades de embarque.
17h45 – Partida em voo direto da Tap com destino 
a Lisboa (Voo TP 202).

10º DIA – CHEGADA A LISBOA
05h35 - Chegada a Lisboa ao Aeroporto Humberto 
Delgado.

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica em diretos 
TAP para percurso Lisboa / Boston e Nova York 
/ Lisboa, com direito ao transporte de 23 kgs de 
bagagem;
• Transporte privativo durante todo o circuito;
• Guia acompanhante durante todo o percurso;
• 10 dias de viagem / 8 noites de estadia nos hotéis 
mencionados no programa ou similares;
• Todas as visitas conforme mencionadas no 
programa, com guia local especializado em espanhol 
ou português;
• Pequeno almoço americano;
• 16 refeições mencionadas no programa;
• Seguro de viagem Multiviagens– MIP € 30.000;
• Bolsa de viagem Tryvel com informação sobre a 
viagem e o destino;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
valor de 310,22 € por pessoa à data de 20.09.2018 
( a reconfirmar na data da emissão das passagens 
aéreas);
• Taxas hoteleiras, de turismo e Iva em vigor à data 
de 20.09.2018;
• ESTA (Electronic System for Travel Authorization in 
the U.S.A.) no valor de USD 14,00 por pessoa à data 
de 20.09.2018;
• Acompanhamento por um representante da Tryvel, 
durante todo o percurso;
• Bagageiros nos hotéis;
• Gratificações a guias e motoristas locais (a titulo 
informativo 3 USD para o motorista e 4 USD para o 
guia por pessoa e dia, o que perfaz um total de USD 
63,00 por pessoa);
• Auriculares para todo o grupo durante toda a 
viagem;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Despesas de carácter particular designados como 
extras; ie bebidas durante as refeições, nem café;

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

4 485€

1 120€
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