VIAGEM INESQUECIVEL AOS ESTADOS UNIDOS
- 01 a 10 DE AGOSTO DE 2017

ESTADOS UNIDOS – LESTE

NEW YORK/ PHILADELPHIA/ WASHINGTON E MIAMI com Padre LUCAS
“ONDE ESTÁ O TEU TESOURO AI ESTÁ O TEU CORAÇÃO” (Mateus 6,21)

01AGO/17
BELO HORIZONTE/conexão/NEW YORK
Apresentação no aeroporto internacional de Confins, para embarque com destino a

02AGO/17
NEW YORK
Imigração americana no primeiro aeroporto americano. Chegada e traslado ao hotel. Os
apartamentos estarão disponíveis a partir das 16:00h.

03AGO/17
NEW YORK
Pela manhã saída para visita panorâmica, começando pelo alto Manhattan, passaremos pelo

Lincoln Center, o edifício “Dakota Strawberry Fields”, desceremos a 5º avenida onde
veremos os museus Metropolitanos, Frick e Guggenheim. Após a parada no Rockefeller
Center, aonde se aprecia a vista da Catedral de St. Patrick´s se continua ao Baixo
Manhattan passando pela Broadway, Times Square, Greenwich Village, Soho, Chinatown,
Wall Street, Battery Park (onde se pode ver a Estátua da Liberdade). Regresso ao hotel por
conta própria. Restante do dia livre. Hospedagem.

04AGO/17
NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON
Pela manhã, apresentação em horário definido, para início do passeio à cidade de
Philadelphia, onde 3 Colônias declaram sua independência da Inglaterra de 1776.
Passaremos pelo caminho de Elfreth, antigo bairro victoriano, o boulevard Benjamin
Franklin com parada em frente ao Museu de Arte, o contraste dos edifícios victorianos
tradicionais e as edificações modernas ressaltam os arredores da cidade. Continuação da
viagem até Washington. Chegada e hospedagem.

05AGO/17
WASHINGTON
Café da manhã e saída para visita de quatro horas que nos levará ao Cemitério de
Arlington, onde se encontram os túmulos dos irmãos Kennedy, os monumentos à memória
dos presidentes Lincoln e Jefferson, a Casa Branca (somente parte externa), a Avenida
Pennsylvania e o Capitólio. Hospedagem

06AGO/17 WASHINGTON

( Incluir algum passeio especialmente a visita a Estátua da Liberdade)

07AGO/17
WASHINGTON – MIAMI
Traslado do hotel ao aeroporto para embarcar com destino a MIAMI: Chegada, recepção e
traslado ao hotel. Restante do dia livre.

08AGO/17
MIAMI
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade e compras em OUTLET

09AGO/17
MIAMI /conexão/BELO HORIZONTE
Dia livre. O hotel estará disponível até 12h00.
No horário combinado, traslado ao aeroporto para embarcar com destino a

10AGO/17
BELO HORIZONTE
Chegada, no aeroporto de Confins e fim de nossos serviços.

Hotéis previstos

- NEW YORK>>

Hotel SKYLINE - 3* - sem café da manhã

- Washington>> Marriot Wardman Park 3* - com café da manhã

- Miami >>

Mia Downtown 3* - com café da manhã

Documento necessário> Passaporte válido + Visto de entrada nos USA
INCLUI:
- Passagem aérea em classe econômica, promocional
- Taxas de embarques
- Programa de 5 noites de hospedagem (com acompanhamento de guia em espanhol)
- Traslado de chegada e saída em New York.
- Visita panorâmica alto e baixo Manhattan.

-

Passeio em Philadelphia e Washington
02 noites em MIAMI com café da manhã
City tour + tour de compras
Seguro e assistência médica
Kit de viagem , 2 Dvds (Documentário da viagem )

NÃO INCLUI:
- Refeições não mencionadas.
- Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavanderia).
- Excesso de bagagem.
- Qualquer item não mencionado como incluído.
- Qualquer item mencionado como sugerido ou opcionall
PREÇO POR PESSOA:
A combinar
FORMA DE PAGAMENTO:
- Entrada de 40% a vista
- Saldo em 8 x sem juros em cheques pré datados ou nos cartões VISA e MASTER
- pagamentos
- Pagamento total a vista= desconto de %
INFORMAÇÕES GERAIS:
DARCI BOTELHO DE CARVALHO: (31) 3426-0069 / 3426-9913

DIREÇAO ESPIRITUAL: PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA,CM
RUA JOSE CLETO,320,APTO 304–BLOCO B–BAIRRO PALMARES–CEP. 31155290–BELO HORIZONTE-MG

Tel.(31)3426-9913-3426-0069- Vivo:9930-9913-Tim:9522-0069-Oi:98806-0069-Claro:98463-8768
E-mail:padrelucas@terra.com.br–Site:www.padrelucas.com.br–ww.padrelucasperegrinacões.com.br,

