
NEW  YORK – NEW  YORK 
 
5 NOITES 

I want to be a part of it…New York – New York 
Frank Sinatra conseguiu retratar a nossa emoção ao visitar 
New York. Uma cidade envolvente, capaz de fascinar 
pessoas de todos os cantos do mundo e repleta de prazeres, 
seja qual for o seu gosto, é a síntese na natureza humana, com 
todas as suas contradições, convivendo em harmonia. 
Com certeza não é uma cidade americana típica, mas 
definitivamente é uma cidade global que continua atraindo 
milhões de novos visitantes de todo o planeta, uma verdadeira 
Torre de Babel. 



Transfer In Privativo 
 
Restante do dia livre para atividades pessoais 

DIA 1 



City Tour Privativo – 3 horas de tour 
 
Tarde livre para para atividades pessoais 
 
A noite – Jantar a bordo de Yatch Deluxe – com transfer privativo ida e volta 

DIA 2 



Dia livre para atividades pessoais 
 
Como opcional, sugerimos um dos espetáculos Broadway 

DIA 3 



DIA 4 

Dia livre para atividades pessoais 
 
Como opcional, sugerimos um passeio de helicóptero 



DIA 5 

Dia livre para atividades pessoais 
 
Como opcional, sugerimos um dos espetáculos Broadway. 



Transfer Out Privativo 

DIA 6 



Pacote inclui 
• 5 NOITES DE HOSPEDAGEM NEW YORK 

• TRANSFER IN PRIVATIVO  

• TRANSFER OUT PRIVATIVO 

• CITY TOUR PRIVATIVO – 3 HORAS DE TOUR 

• JANTAR EM YATCH DELUXE 

• ENTRADA PARA AS PRINCIPAIS ATRAÇÕES TURÍSTICAS DE NEW YORK *** 

 

PASSEIOS OPCIONAIS PARA O ROTEIRO 

• PASSEIO DE HELICÓPTERO 

• MISSA GOSPEL 

• TOUR DE COMPRAS EM JERSEY GARDENS MALL ou WOODBURRY 

• SHOWS DA BROADWAY 

 
 

 



ENTRADA PARA AS PRINCIPAIS ATRAÇÕES TURÍSTICAS DE NEW YORK *** 
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