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New York Highlights!
Quando se visita uma cidade há certos locais que não podem
deixar de ser visitados e certas coisas que não se podem deixar
de fazer! Em Nova Iorque há algo completamente obrigatório:
visitar o Empire State Building, a Freedom Tower One World
Trade Center, que abriu em 2014 onde estavam as Twin Towers,
o Top of the Rock Central Park nos andares de topo do Rockefeller Center, com uma vista maravilhosa sobre a cidade especialmente ao por do sol, o Times Square, o MET Museum ou navegar até à ilha da Estátua da Liberdade. O New York Pass facilitalhe 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. Se já conhece a cidade ou se tem tempo para mais,
então recomendamos uma visita às outras atracções que o Estado de Nova Iorque tem para oferecer. Aquilo a que chamamos o
Upstate New York.

Niagara Falls
A mais famosa das atracções do estado que pode ser visitada a
YOSEMITE - QUEDAS NEVADA E VERNAL
partir de Nova Iorque são as Cataratas do Niágara na fronteira
com o Canadá. Faça um tour às cataratas partindo de Nova IorLONE CYPRESS na 17 MILE DRIVE
que num dia e regressando no dia seguinte.

Thousand Islands
Ao longo de um troço de 50 milhas do Rio S. Lourenço, logo à
saída do Lago Ontário existem milhares de pequenas ilhas graníticas. A fronteira ente o Canadá e os USA passa entre estas ilhas:
umas ficam num país, outras no outro. A paisagem é lindíssima e
recomendamos que faça um cruzeiro para ver as casas de férias
que vão desde simples cabanas às mansões mais luxuosas. Tours
disponíveis à partida de Nova Iorque.
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Adirondack State Park
Este parque, situado no norte do estado na zona das Adirondack
Mountains, tem belas vistas e muitos lagos, sendo muito famoso
o Lake Placid onde já se disputaram por duas vezes os JO de Inverno e que é uma belíssima estância de desportos de inverno.
Muito popular entre os nova-iorquinos é um dos lugares mais
bonitos para ver as “autumn colors”, a famosa mudança das
cores das folhas das árvores que se dá no outono. Recomendamos também uma visita ao Ausable Chasm. Excelente para turis- SAUSALITO
mo de natureza.

Letchwork State Park
Este parque merece uma visita pelo seus 3 conjuntos de quedas
de água no percurso do dramático desfiladeiro do Rio Genesee
que corre entre escarpas rodeado pela floresta. É também famosa a sua beleza na mudança das cores das folhas no outono.

ADIRONDACK

Finger Lakes
Zona de numerosos lagos longos e estreitos a oeste da cidade de
Siracusa oferece a quem os visita paisagens espantosas. Excelente para turismo de natureza com muitos “trails” para explorar Cayuga Trail, the Seneca Lake Trail, and the Keuka Trail..

Hudson Valley
Visitar a cidade de Albany, capital do Estado de Nova Iorque e a
Mohony Preserve um parque privado nas Appalachian
Mountains com excelentes condições para turismo de natureza LETCHWORK
ou aventura, com muitas milhas de trails para caminhadas, ciclismo, “trail running”, “cross-country skiing”, “snowshoeing” e passeios a cavalo. É também um excelente destino para escalada
oferecendo aos visitantes mais de 1,000 pistas para o efeito.

As nossas escolhas de hotéis e restaurantes em Nova Iorque
Na cidade de Nova Iorque recomendamos os hotéis Westin New York Times Square, em Times Square,
Soho Grand Hotel, no coração do bairro Soho, Windham New Yorker, no centro de Manhattan muito
perto do Times Square, W New York Downtown, muito perto do World Trade Center, Roxy Hotel Tribeca, Courtyard Times Square, Residence Inn Times Square. Para outros hotéis na cidade ou no Estado de
Nova Iorque contactar a PERSONAL RGE TOURS.
Restaurantes recomendados: Buddakan, Morimoto, STK Midtown, Delmonico’s, Trattoria Dell’ Arte,
Jean Georges, Daniel, Per Se e Pastis.
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.

Para reservas ou informações contactar:

PERSONAL RGE TOURS & TRAVEL
Tereza Cristina Reis
www.prgeusa.com
Email : tereza.reis@prgeusa.com
Telefone : 001- 407- 370 2882
Em Portugal:
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