
Lazer e Tempos Livres

01 a 05 de Junho 2012                NOVA IORQUE

Dia 01 (Sexta) PORTO LISBOA NOVA IORQUE

VIAGENS / NORTE

Programa
Dia 01 (Sexta) - PORTO-LISBOA - NOVA IORQUE
Participantes do Porto:
Comparência no aeroporto Francisco Sá Carneiro 2 horas antes da partida. Assistência nas formalidades
por um delegado da Agência Abreu e partida às 08:50 em avião da TAP Portugal, com destino a Lisboa.
Chegada às 09:45.
Participantes de Lisboa:
Comparência no aeroporto da Portela 2 horas antes da partida. Assistência nas formalidades por um
delegado da Agência Abreu e partida de todos os participantes às 12:30 em avião da TAP Portugal,
com destino a Nova Iorque. Chegada ao aeroporto Internacional de Newark às 15:40. Receção prestada
pelos representantes locais da Agência e transporte privativo para o Hilton Metropolitan New York oupelos representantes locais da Agência e transporte privativo para o Hilton Metropolitan New York ou
similar. Instalação. Tempo livre e jantar em Brasserie perto do Hotel. Alojamento.

Dia 02 (Sábado) - NOVA IORQUE
Pequeno-almoço no hotel. Início da visita panorâmica acompanhada de Guia local e de dia inteiro para
conhecer um pouco desta cidade, única no mundo pelos contrastes e multiplicidade de escolhas que
apresenta. Cada bairro em Nova Iorque é um autêntico mundo. Manhattan, Midtown, Downtown e
Uptown. Passagem por Times Square, Madison Square Garden, o edifício Flatiron, Greenwich Village,
Soho, Little Italy, Chinatown, Battery Park, é o tradicional ponto de paragem para uma grande vista da
«Lady Liberty» e Ellis Island Pontes de Manhattan Brooklyn e Williamsburg Em Uptown o Central«Lady Liberty», e Ellis Island. Pontes de Manhattan, Brooklyn e Williamsburg. Em Uptown o Central
Park, a Catedral de St. John’s the Divine, Gran´t’s Tomb. De Uptown a Midtown veem-se os museus e as
lojas da 5ª Avenida, Rockefeller Center e muito mais. Almoço em restaurante local, durante a visita.
Regresso ao hotel. Em hora a determinar, transporte para um Jantar/Cruzeiro. Desfrute das vistas
deslumbrantes de Manhattan, jantado. Regresso ao hotel para alojamento.

Dia 03 (Domingo) - NOVA IORQUE
Após pequeno-almoço, início da visita ao coração de Harlem, o bairro negro de Manhattan. Missa com
coro Gospel, seguido por um passeio cultural, que vai mostrar o impacto que a igreja tem na construção de
uma comunidade no Harlem Almoço Brunch no Sylvia’s Woods a Rainha do Soulfood (ou similar)uma comunidade no Harlem. Almoço Brunch no Sylvia s Woods, a Rainha do Soulfood (ou similar).
Regresso ao hotel e tempo livre. Em hora a combinar saída para panorâmica, New York by night, cidade
que à noite pertence às ruas. Os arranha céus iluminam o céu escuro e as pontes ligam bairros com
milhares de luzes. Manhattan desde Brooklyn, a fonte Lincoln Center. Jantar em restaurante local e uma
subida ao Top of the Rock Observatory. Regresso ao hotel a pé para alojamento.

Dia 04 (Segunda) - NOVA IORQUE – LISBOA-PORTO
Estadia em regime de alojamento e pequeno-almoço continental. Tempo livre. Em hora a determinar,
transporte privativo do hotel para o aeroporto Internacional de Newark. Formalidades de embarque e
partida às 18:00 em avião da TAP Portugal voo TP 104 Refeições e noite a bordopartida às 18:00, em avião da TAP Portugal voo TP 104. Refeições e noite a bordo.

Dia 05 (Terça) – LISBOA-PORTO
Chegada a Lisboa - Aeroporto da Portela às 06:05.
Participantes do Porto - Partida às 09:15 voo TP 1956. Chegada às 10:00.

Preços para sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes):
Q.D (x2) € 1.625,00; Q.S (x1) € 2.015,00.
Preços para outros sócios auxiliares:
Q.D (x2) € 1.750,00; Q.S (x1) € 2.140,00.

Custos

Os preços incluem:
Passagem aérea em classe turística no percurso indicado;
Franquia de 1 mala com restrição de peso e medida por pessoa;
Assistência e transporte privativo aeroporto / hotel / aeroporto.
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Estadia no hotel indicado, ou similar, em quartos duplos / twin com banho privativo e em regime de 
alojamento e pequeno-almoço (continental);j p q ç ( )
Serviço de bagageiros no hotel (1 mala por pessoa);
Dia inteiro de visita de cidade, com Guia local a falar Português;
Visita de Harlem com missa, Guia  local a falar Português e doação para a Igreja;
Visita panorâmica de NEW YORK BY NIGHT, com entrada no Top of the Rock Observatory;
As refeições mencionadas nos restaurantes informados ou similares;
Taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a alteração);
Taxas hoteleiras e de serviço;
Gratificações a motoristas e Guias;
Seguro Multiviagens no valor de € 30.000,00;
Assistência durante toda a viagem prestada pelos representantes locais da Agência.

Exclui:

Passaporte de leitura ótica ou biométrico (validade mínima de 6 meses);
Refeições não mencionadas, bebidas, telefonemas, lavagens de roupa e demais de extras de caráter 
pessoal;
Entradas em Museus ou Monumentos exceto quando devidamente indicado como incluído;Entradas em Museus ou Monumentos, exceto quando devidamente indicado como incluído;
Tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído no programa.

O débito será efetuado em 4 prestações nos dias 23 de Março, 24 de Abril, 25 de Maio e 25 de Junho.

Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube terão um custo mínimo de € 50,00 a título de Taxa de Reserva,
eventualmente acrescidos dos custos que nos forem exigidos pelo Operador Turístico.

Os interessados devem inscrever-se até 15 de Março.

A 20 de Março, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

Inscrições limitadas e efetuadas pela ordem de chegada à Secretaria do Clube.
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

Diversos
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