
PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento permanente do conferencista
TRYCINE Mário Augusto durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para
percurso Lisboa / Nova Iorque / Lisboa, em voos
regulares United Airlines com direito a 1 peça de
bagagem até 23 kg;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no
montante de 326,92€ (a reconfirmar e atualizar na
altura da emissão da documentação);
• 5 noites de alojamento no hotel mencionado ou
similar, sendo a última noite da viagem passada a
bordo do avião;
• Refeições de acordo com o presente programa nos 
restaurantes mencionados ou similares;
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário com
acompanhamento de guias locais;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Radioguias;
• Bebidas incluídas: água mineral, café ou chá;
• Jantar de despedida com espumante incluído;
• Acompanhamento Tryvel;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de forma
expressa;
• Gratificações;
• Bebidas alcoólicas e refrigerante;
• Despesas de caráter particular designados como
extras.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
COM MÁRIO AUGUSTO

Visitar esta magnífica metrópole e os principais 
cenários, exteriores e interiores, destas grandes 
produções, e conhecer as histórias, os enredos e 
a magia de todas elas e das estrelas de cinema 
que as protagonizaram, como Marllyn Monroe, 
Roberto de Niro, Woody Allen, Merryl Streep, 
, Al Pacino, Audrey Hepburn, Gene Hackman 
ou Meg Ryan, pela mão e palavras de Mário 
Augusto é, como no filme, a proposta 
irrecusável que temos para si, qual 
“ATRAÇÃO FATAL”.

1ºDIA - LISBOA / NOVA 
IORQUE (MANHATTAN)

08h00 – Encontro dos 
participantes no Aeroporto 

de Lisboa (Terminal 1). 10h15 
– Partida do voo United

Airlines (UA 65) para Nova
Iorque. 14h40 – Chegada ao

Aeroporto Newark. Transfer 
para o Kimpton Ink 48 Hotel 4**** 

ou similar. Jantar no Restaurante
Gallagher’s Steakhouse, onde foi

filmada uma cena do filme Mais
uma questão de nervos com Robert

de Niro. Alojamento.

2ºDIA - MANHATTAN / WEST 
ORANGE COUNTY (NJ) / BROOKLYN / 

MANHATTAN
Esta inovadora viagem pela História 

do Cinema tem início com a ida ao 
Estado de New Jersey. No Thomas Edison 

National Historical Park, situado em West 
Orange County, Mário Augusto transporta 

o grupo até aos laboratórios dos primórdios
da Arte Cinematográfica, aproveitando-

se a oportunidade para falar das técnicas,
equipamento e dos realizadores e atores mais
famosos do Cinema Mudo. Almoço no Restaurante 
Highlawn Pavillion, em West Orange. Após esta
refeição, o grupo regressa a New York City ,
mais exatamente ao Bairro de Brooklyn. O nosso
conferencista TRYCINE faz no Museu da Imagem
em Movimento uma sessão de enquadramento
da História do Cinema e fala da cidade de Nova
Iorque e sua conexão aos primeiros filmes
rodados nos EUA. Jantar no hotel The Plaza (Sala
The Palm Court). Regresso ao Kimpton Ink 48
Hotel. Alojamento.

3ºDIA - MANHATTAN
Dia inteiro em Manhattan consagrado a lugares 
de filmagens na Quinta Avenida, Grand Central 
Station e Central Park. Visita ao terraço do 
Empire State Building imortalizado em King Kong 
(1933); An affair to remember (O Grande Amor da 
Minha Vida), em que Cary Grant contracena com 
Deborah Kerr e Sintonia de Amor, com Tom Hanks 
e Meg Ryan entre outros clássicos, passagem pela 
loja da Tiffanny’s onde Audrey Hepburn entra em 
cena no filme Breakfast at Tyfanny’s (Boneca de 
Luxo). Antes do almoço, passagem defronte do 
Snack Bar Katz Deli onde foi filmada a cena mais 
famosa de When Harry met Sally, com Meg Ryan 
e Billy Crystal. Almoço no Restaurante Oyster 
Bar, situado na Grand Central Station. Neste 
restaurante George Clooney interpreta o papel 
de um pai que almoça com a sua filha em One 
Fine Day (Um dia em grande). Nos cacifos desta 
estação Will Smith descobre alliens no filme Men 
in Black. Continuação do tour com travessia de 
parte do Central Park, mais exatamente no The 
Mall, onde foram filmadas cenas de Kramer versus 
Kramer (com Dustin Hoffmann e Merryl Streep) 
e Vanilla Sky (com Tom Cruise). O metro de 

Nova Iorque é a engrenagem que fez com que o 
vestido de Marylin Monroe flutuasse nessa deliciosa 
comédia de Billy Wilder (Some like it hot) com um 
toque de ousadia para os padrões da época. A maior 
parte do filme é rodada em estúdio, mas a cena do 
vestido esvoaçante é uma das mais conhecidas do 
cinema e foi rodada na Avenida Lexington, entre 
as ruas 52 e 53 onde se aproveitou o sistema de 
ventilação do Metro ali existente. Regresso ao hotel. 
Jantar no Restaurante Lavo. Alojamento.

4ºDIA - MANHATTAN / BROOKLYN / LITTLE ITALY / 
MANHATTAN
Esta jornada explica o título desta viagem sobre 
o cinema ERA UMA VEZ EM NOVA IORQUE,
baseado no filme de Sergio Leone, Era uma vez na
América. Passeio pedestre no Bairro de Brooklyn:
Downtown Brooklyn, Brooklyn Heights, Brooklyn
Bridge Park e Dumbo em que após se passar pela
Water Street (aqui podemos ver uma das cenas
filmadas por Leone onde surgem os rapazes
adolescentes, protagonistas deste filme), atravessa-
se Washington Street sempre com a Ponte de
Brooklyn à vista. Em Sutton Place Park obtém-se
um panorama muito especial da Ponte de Brooklyn. 
O cartaz do filme Manhathan de Woody Allen foi
aqui fotografado. A Ponte de Brooklyn é cenário
de grandes filmes: o musical On the Town (Um dia
em Nova Iorque, com Gene Kelly e Frank Sinatra),
The French Connection (Os Incorruptíveis contra
a Droga, com Gene Hackman como protagonista),
Sex and The City, Limitless (Sem Limites, com
Robert de Niro e Bradley Cooper). Almoço no
Restaurante Italiano Carmine’s, em Manhattan. De
tarde passeio a pé pelo Bairro Little Italy, onde
muitas cenas de The Godfather (O Padrinho) e The
Godfather II (O Padrinho II) foram filmadas. De
recordar a espantosa cena do assassínio do mafioso 
Don Fanucci pelo seu jovem rival Vito Corleone
(Robert de Niro) durante a Festa de San Rocco.
Jantar no Restaurante Le Bernardin. Alojamento.

5ºDIA - MANHATTAN / ELLIS ISLAND / STATE 
ISLAND / MANHATTAN
Partida de ferry para Ellis Island. Nesta ilha o grupo 
visita o Ellis Island National Museum of Immigration 
onde os viajantes chegados de barco da Europa 
e de outros continentes à procura de trabalho e 
melhores condições de vida eram inspecionados 
antes de entrar nos EUA. Neste local histórico foram 
rodadas as seguintes películas: O Padrinho II, A 
Emigrante, Brooklyn, Ragtime. A seguir ao almoço 
no Restaurante Long Horn Steak House, em Staten 
Island, o grupo visita a Estátua da Liberdade. Jantar 
de Despedida no dia do Halloween (Dia das Bruxas) 
a bordo de um cruzeiro no Rio Hudson.

6ºDIA - MANHATTAN / LISBOA
Dia inteiramente livre para visitas de caráter 
pessoal. Almoço livre. Em hora a indicar, partida 
para o aeroporto (Newark). 20h25 – Partida em voo 
United Airlines (UA 64) para Lisboa.

7ºDIA - LISBOA
08h10 – Chegada prevista a Lisboa.

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

4.850€

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

980€
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Era uma vez em
Nova Iorque


