Estados Unidos

New York e Miami
( 09 Dias / 8 Noites )

Itinerário (voos e horários indicativos) :

1º DIA – LISBOA / NEW YORK
Comparência no aeroporto por volta das 08h30. Depois das formalidades de chech in,
embarque no voo CO65, ás 10H35, em direcção a New York. Chegada prevista para as
13h25.
Assistência por parte do nosso agente local e transfer para o Ramada Milford Plaza
Hotel ( **** ). Alojamento em quarto duplo, por 2 noites.

2º DIA – NEW YORK
Á hora acordada localmente com o nosso agente, saida do hotel para meio dia de visita
da cidade de New York, incluindo os principais pontos turisticos.
Regresso ao hotel e resto de dia livre para actividades de carácter particular.
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3º DIA – NEW YORK / MIAMI
Manhã livre.
Á hora acordada localmente com o nosso agente, saida do hotel e transfer para o
aeroporto. Embarque ás 16h00, no voo CO45, em direcção a Miami. Chegada prevista
para as 19h21.
Assistência por parte do nosso agente local e transfer para o Shoreclub Miami Beach
Hotel ( ***** ). Alojamento em quarto duplo por 5 noites.

4º ao 7º DIA – MIAMI
Dias livres para disfrutar da vida intensa de Miami.
Conselho: Alugar um carro e percorrer Daytona Beach pela areia.

8º DIA – MIAMI / NEW YORK / LISBOA
Manhã livre.
Á tarde, assistência e transfer do hotel para o aeroporto de Miami e embarque ás
15H39, no voo CO539, em direcção a New York.
Chegada por volta das 18h59. Mudança de avião e embarque ás 20h15, no voo CO64,
em direcção a Lisboa.

9º DIA - LISBOA
Chegada a Lisboa prevista para as 08h15.

Fim da Viagem
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