
 

 

 
PACOTES REGULARES 

Nova York 

 

 

VIVA ESTA EXPERIÊNCIA 

Conheça Nova York e se deixe surpreender! 

Esse pacote é flexível e lhe permite escolher a categoria de hospedagem. o regime de 

alimentação e a acomodação desejada. Os hotéis são todos bem localizados o que 

permite que vários passeios sejam realizados por conta própria. 

Visite o emblemático bairro do Brooklin, a famosa Estátua da Liberdade, caminhe pela 

Times Square e contemple a época mais florida do ano no Central Park. 

O clima também propicia passeios noturnos que lhe permitem apreciar a cidade 

iluminada e quem sabe subir no Empire State Building com sua vista deslumbrante. 



 

 

 

SERVIÇOS 

Pacote Inclui: 

- Passagem aérea em classe econômica; 

- 05 noites de hospedagem. 

 

Pacote Não Inclui: 

- Traslados; 

- Visto; 

- Gastos de natureza pessoal; 

- Gorjetas aos guias e motoristas; 

- Serviço de assistência médica internacional, seguros; 

- Passeios opcionais e qualquer outro serviço que não esteja citado 

como incluído no itinerário. 

 

Valores por Pessoa, a partir de: 
 

DUPLO / TRIPLO INDIVIDUAL 

USD 1.270 USD 1.870 

 

TAXAS DE EMBARQUE 

USD 127 

* Consulte valores com saídas das principais cidades do Brasil.  
 

Valores para Menores: 
00 a 01 ano e 11 meses: 
02 a 05 anos de idade acompanhando os pais no mesmo apartamento: Consulte 
  
  
Seguro Viagem (Opcional) GTA válido para até 09 dias 
Plano Bronze: R$ 312,04 por pessoa 
Plano Euro Max (até 75 anos): R$ 468,28 por pessoa 
Plano Euro Max (a partir de 76 anos): R$ 652,42 por pessoa 
  
Hotel Previsto: 
Soho Garden Hotel 



 

 

 

 

Traslado Opcional 
Valor por 

pessoa 

Aeroporto JFK / Hotel em Nova York / Aeroporto 
JFK 

R$ 998,82 

  

Passeios Opcionais 
Valor por 

pessoa 

City Tour Marítimo R$ 351,10 

Museu de cera Madame Tussauds R$ 390,16 

New York by Night R$ 445,96 

Tour de Compras em Nova York R$ 1.204,84 

 

 

Formas de Pagamento 

Cartão de Crédito: entrada de 20% (Dinheiro) + 10 parcelas sem juros. 

Boleto: entrada de 20% (Dinheiro) + 10 parcelas sem juros. Sendo que todas as 

parcelas deverão ser pagas antes da data do embarque. 

 

Observações Importantes: 

Devido a constante variação dos bilhetes aéreos, os valores acima são referências e 

estão sujeitos à alteração, bem como confirmação de disponibilidade para os hotéis e 

serviços mencionados. O Período da viagem é em baixa temporada! Consulte período 

de baixa temporada. 

 


