
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As nossas escolhas de hotéis em 

Boston! 

Localizado perto do distrito financeiro de Boston, o 

“Intercontinental” é sem dúvida uma das nossas escolhas! Este 

fantástico hotel de 5*, elegante com um design clássico e um 

excelente serviço, conta com um ginásio, serviço de spa, piscina 

interior e um restaurante de inspiração francesa! Também 

fantástico, mas um pouco mais moderno, é o 4* “W Boston”. 

Com um design arrojado, um útil serviço de whatever/whenever 

e um serviço especializado para cães! Recomendamos ainda: 5* 

“The Back Bay Hotel”, 4*”Omni Parker House”, “The Westin 

Copley Place”,“The Westin Boston Waterfront” e “Hyatt 

Regency Boston”. 

Coma uma lagosta e vá ao Fenway 

Park! 

Se vai viajar até Boston não pode deixar de visitar o 

famosíssimo estádio dos Boston Red Sox, Fenway Park! 

Construído em 1912, é um dos estádios mais antigos dos 

Estados Unidos. Assistir a um jogo dos Red Sox é também 

algo a não perder, no entanto a temporada de basebol vai 

apenas de Abril a Setembro. Depois de visitar este belíssimo 

estádio prove a especialidade de Boston: o marisco! Sente-

se e peça uma deliciosa lagosta do Maine, garantimos que 

não se vai arrepender! No final da noite vá beber um copo 

ao bar da famosa série dos anos 80/90 “Cheers”, “where 

everybody knows your name”!  
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http://www.fivestaralliance.com/4star-hotels/boston-ma/westin-copley-place
http://www.fivestaralliance.com/4star-hotels/boston-ma/westin-copley-place
http://www.fivestaralliance.com/4star-hotels/boston-ma/the-westin-boston-waterfront
http://www.fivestaralliance.com/4star-hotels/boston-ma/hyatt-regency-boston
http://www.fivestaralliance.com/4star-hotels/boston-ma/hyatt-regency-boston


 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para reservas ou informações contactar: 
A sua Agência de Viagens 

  
Em Portugal: 

Só para Agências de Viagem 

DMClinks – Destinos MC 
Maria do Carmo Camacho  

Email: mariacarmo.camacho@clix.pt Phone : 965663672 

 

Informações Úteis: 

 

Temperatura em Janeiro: -5.4 (min) –2.4ºC (max) 

 Temperatura em Fevereiro: -4.8ºC (min) – 3.3ºC (max) 

 Não se esqueça de tratar do passaporte e do visto 

(https://esta.cbp.dhs.gov/esta/) antes da sua viagem 

 Distância Boston – New York: 350 km, 3 horas e 45 minutos de carro 

 Faça compras na famosa Newbury Street, uma das ruas mais caras do 

mundo, repleta das melhores lojas de roupa! 

Highlights de Boston! 

Quando se visita uma cidade há locais que não se podem 

deixar de visitar, e coisas que são absolutamente 

obrigatórias de fazer! Um bom exemplo disso é subir ao 

topo do Prudential Center, onde terá uma belíssima 

vista-360º da cidade. Visite também o Boston Common, 

o parque mais antigo dos EUA! Lá poderá passear pelos 

seus bonitos jardins, assistir a um concerto ou até patinar 

no gelo (nos meses mais frios). Outro dos pontos de 

interesse em Boston é sem dúvida o Aquário de New 

England, onde poderá visitar mais de 2000 espécies 

diferentes e apreciar o tanque de 4 andares e 757082 

litros. Para os apreciadores de arte aconselhamos o “The 

Isabella Stewart Gardner Museum” e o “the Fogg Art 

Museum” onde poderá apreciar quadros de Renoir, 

Monet, Van Gogh e Degas. Aproveite também para fazer 

um tour gratuito pela universidade de Harvard, umas das 

melhores e mais conhecidas universidades do Mundo. 

Visite-nos! 

A Personal RGE Tours terá um Stand na BTL 2013, de 27 de 

Fevereiro a 3 de Março! 

mailto:mariacarmo.camacho@clix.pt
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
http://wanderlust.hubpages.com/hub/Must-See-Museums

