
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passe uma noite verdadeiramente 

nova iorquina! 

Toda a gente sabe que Broadway é sinónimo de Nova Iorque! Não 

há por isso melhor maneira de começar a noite na “Big Apple” que 

com alguns dos mais famosos espectáculos da Broadway: Wicked, 

Chicago, Lion King ou Jersey Boys, há muito por onde escolher. 

De seguida vá a um dos bairros mais “in” de NY jantar: ao 

Meatpacking District. Se for fã de cinema vai de certeza querer 

comer no Pastis, um dos mais famosos restaurantes desta 

metrópole, que já teve direito a aparecer no filme “Sexo e a 

Cidade”. Termine a noite numa das discotecas da zona, aclamadas 

como as melhores desta cidade que nunca dorme! 

 

 

Vá à mini Las Vegas de NYC! 

Apenas a 2 horas e 30 minutos de distância de NY, Atlantic City é 

um local a não perder! Tente a sua sorte num dos seus muitos 

casinos ou assista a um dos muitos espectáculos que decorrem 

nesta cidade cintilante. E é bastante fácil fazê-lo: de manhã o 

autocarro leva-o de Nova Iorque até lá, e no final da noite já está 

de volta. 
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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 
 

 Evite as enormes filas: Se está a pensar visitar o Empire State 

Building aconselha-se que não o faça nas horas de maior 

afluência, ou ficará mais de 3 horas à espera até chegar ao topo. 

Experimente ir de noite a seguir ao jantar! A essa hora terá a 

vista toda para si e assistirá a um magnífico espectáculo de luzes. 

O último elevador sobe à 1h15. Se quiser ver NY durante o dia, 

pode subir ao também muito famoso Top Of The Rock, onde 

poderá tirar fotografias ao Empire S.B. Aqui a fila é bastante mais 

modesta, principalmente durante a hora de almoço. Estas duas 

atracções estão incluídas no New York Pass. 

 

Informações Úteis: 

 Temperatura em Julho: 19ºC (min) – 27ºC (max) 

 Não se esqueça de tratar do passaporte e do visto 

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

 Distância NYC – Atlantic City : 209 km; 2 horas e 30 de carro 

 Aproveite o voo directo da TAP Portugal Lisboa-Newark 

 Compras: Se é fã de grandes marcas não pode perder a mundialmente 

conhecida 5th Avenue, ou locais como o Bloomingdale’s, o Macy’s, o 

Saks e o Barney’s. Se quiser comprar sapatos ou malas de grandes 

marcas com descontos espectaculares aconselha-se que experimente a 

DSW, com uma das suas lojas em Union Square, bastante perto da 

saída do metro. A 50 minutos da cidade tem ainda a Woodbury 

Commons Outlet. 

 Se quer andar de metro e de autocarro enquanto visita a cidade 

aconselha-se que compre o Unlimited Metro Card por 29 dólares. É 

válido durante 7 dias (desde o primeiro momento que o utiliza) e dá-

lhe direito a andar de metro ilimitadamente e nos autocarros até à 

meia noite.  

  

Assista a algo único no 

mundo: Gospel!  

Prepare-se para ser completamente deslumbrado! Vá ao 

Harlem (um dos bairros de Manhattan) e assista a uma missa 

de Domingo, um “espectáculo” musical sem igual, totalmente 

gratuito. Conselhos: vá bem vestido e faça uma doação de mais 

ou menos 5 dólares por pessoa à igreja. Tem muitos locais por 

onde escolher mas aconselhamos a Abyssinian Baptist Church, 

na Odell Clark Place. Amen! 

Visite todas as atracções da 

cidade! 

Uma visita a Nova Iorque nunca está completa se não for a 

sítios como o Empire State Building, o Central Park, Times 

Square, o MET museum ou navegar até à ilha da estátua da 

Liberdade. O New York Pass facilita-lhe a vida! Ao comprá-lo 

fica com acesso garantido a mais de 70 atracções espalhadas 

pela cidade e ganha ainda o privilégio de não esperar em 

maior parte das filas! Estão disponíveis passes de 1 a 7 dias. 
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