
  
  

DETALHES – JANEIRO EM NYC COM GUIA 
  

22 DE JANEIRO DE 2020 – 10 DIAS 
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Voos da American Airlines: (Rio / Nova York / Rio) 

 

SAÍDA: 22 DE JANEIRO DE 2020 

AA 974 22JAN  GIGJFK   2330  0635  

AA 973 30JAN  JFKGIG   2155  1040  

  

- CHD: ATÉ 10 ANOS INCOMPLETOS  DESCONTO  DE US$ 50,00  

 
 



  
  

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA: 
 

 

1º DIA – BRASIL / EUA - Reunião no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro para 
embarque em voo com destino aos Estados Unidos. 
 

2º DIA – EUA / NYC (HOP ON HOP OFF BUS / TIMES SQUARE / MADAME 
TUSSAUDS) -  Chegada em New York. Saindo do aeroporto deixaremos as malas no 
hotel (Check-in no hotel após as 16:00h) e sairemos em seguida para começarmos 
nosso primeiro tour, usando nosso SIGHTSEEING PASS e visitando os principais 
pontos turísticos desta encantadora cidade, conhecida também como a “Big Apple”.  
À tarde faremos uma caminhada pela 5ª Avenida visitando  a Catedral de St. Patrick 
e as lojas famosas de grifes internacionais desta charmosa Avenida. À noite 
conheceremos a famosa TIMES SQUARE, com seus letreiros iluminados e teremos 
uma visita ao MUSEU DE CERA MADAME TUSSAUDS (ingresso  incluído); 
  
3º DIA – NYC (HOP ON HOP OFF BUS / ONE WORLD OBSERVATORY / MEMORIAL 11 
SETEMBRO) - Após o café da manhã, pegaremos o Hop On Hop Off Bus para visitar 
um pouco mais desta cidade e seguiremos até o Centro Financeiro de NYC, onde 
visitaremos o MEMORIAL 11 DE SETEMBRO e o mais novo Observatório de NYC, o 
ONE WORLD onde teremos uma das mais lindas vistas da cidade. Na volta  
usaremos nosso ônibus novamente e saltaremos na Rua 34 onde  
poderemos fazer algumas comprinhas nas lojas Victoria´s Secret, H&M ou 
até  na MACY´S uma das maiores lojas de departamento. 



  
  

4º DIA –  NYC (HOP ON HOP OFF BUS / CENTRAL PARK / MUSEU DE HISTÓRIA 

NATURAL / METROPOLITAN MUSEUM) - Após o café da manhã sairemos no nosso 

Hop On Hop Off Bus e direção ao Central Park.  Nossa primeira parada será no 

MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL (ingresso incluído)  e ao final desta visita 

embarcaremos novamente no Hop On Hop Off Bus e daremos uma volta completa no 

Central Park até chegarmos no METROPOPLITAM MUSEUM  (ingresso  incluído). Na 

saída poderemos caminhar um pouco pelo CENTRAL PARK e até passear nas 

famosas charretes do Central Park  (opcional).  

  

5º DIA – NYC  (ESTÁTUA DA LIBERDADE / EMPIRE OUTLET / CENTRO 

FINACEIRO / SHOW DA BROADWAY) - Após o café da manhã,  visitaremos mais 

uma vez o Sul da Ilha de Manhattan, onde  atravessaremos de Ferry para visita  a 

Estátua da Liberdade (travessia  incluída). Seguiremos para o novíssimo EMPIRE 

OUTLET com muitas marcas conhecidas e preços atraentes. Logo em seguida 

conheceremos o Centro Financeiro de NYC. À noite sugerimos o Show da Broadway 

(ingresso não incluído). 

  

6º DIA – NYC (TOUR OPCIONAL AO BROOKLYN)  - Após o café da manhã, 

sugerimos um Tour ao Brooklyn, bairro famoso pelos seus restaurantes, bistrôs, 

cervejarias, galerias de arte e parques de onde se terá a linda vista de toda Manhattan 

(OPCIONAL) .  

   



  
  

7º DIA – NYC (HIGHLINE / HUDSON YARDS / THE VESSEL / BUCA DI 

BEPPO)  - Após os café da manhã,  sugerimos um passeio no Highline , um 

jardim suspenso sobre o viaduto de uma velha ferrovia, aproveitando a 

vegetação existente – incluindo árvores – e o instinto artístico e criativo nova-

iorquino. Seguiremos para visitar o Husdon Yards VESSEL, também 

conhecido como a escadaria de Nova York, é uma construção próxima do 

High Line Park. Ela é inteiramente feita de escadarias, todas conectadas por 

plataformas e tem formato oval.  À noite teremos uma refeição na cantina 

italiana BUCA DI BEPPO (Giftcard de US$ 20,00)  

  

8º DIA – NYC (5ª AVENIDA / ROCKFELLER CENTER / TOP OF THE 

ROCK)  - Após  o  café da manhã, poderemos caminhar na 5ª Avenida e dar 

uma parada no Rockfeller Center para patinar no gelo e subir no 

Observatório TOP OF THE ROCK.  Sugerimos assistir outro show da 

Broadway para se despedir da cidade de NYC.   

  

9º DIA – NYC/BRASIL (PLANET HOLLYWOOD)  - Após o café da manhã, 

tempo livre para arrumar as malas. Em horário pré-determinado, teremos 

nosso almoço de despedida no famoso PLANET HOLLYWOOD (Giftcard 

US$ 20,00) e logo após, seguiremos em direção ao aeroporto para  

embarque com destino ao Brasil.  

  



  
  

10º DIA – BRASIL - Chegada em nosso país! Ficaremos com 

saudades desta viagem inesquecível e das amizades tão importantes 

que fizemos.  A RDC Tour agradece a sua preferência e espera  

tê-lo conosco sempre  nos momentos mais agradáveis da sua vida! 

 
  

Observação: O roteiro acima serve como base da programação. 

O mesmo será totalmente cumprido, podendo entretanto sofrer 

alterações nos dias e horários das programações para uma melhor 

operacionalização do mesmo.  
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VENHA VIVER ESSA EXPERIÊNCIA 
INESQUECÍVEL COM A           

 
 
 

Estamos esperando o seu contato! 
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