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Nova YorkQuem Somos ? 
O Grupo FLYTOUR, presente no mercado desde 1974, criou a FLYTOUR Viagens, 
empresa especializada na venda de viagens a lazer, que conta com todas as vantagens 
criadas pelas empresas que constituem o Grupo. Por isso, oferecemos, desde já, 
produtos e programações de lazer com qualidade, confiabilidade, segurança e, por que 
não dizer, o melhor custo benefício. 

A nova empresa do Grupo FLYTOUR é formada por profissionais  experientes, aptos a 
desenvolverem as melhores opções em viagens a lazer no Brasil e no mundo. Viajar com a 
FLYTOUR Viagens significa confiar nos 40 anos do Grupo FLYTOUR, líder de mercado em 
seu seguimento. 

Dispomos de mais de 1000 roteiros de lazer preparados carinhosamente para satisfazer o 
seu sonho de viajar, seja pelo Brasil ou pelo mundo. Em nossos folhetos ou catálogos de 
viagens, você descobrirá desde roteiros clássicos a inéditos que certamente você e sua 
família irão adorar.    
 
Nossa equipe de colaboradores selecionaram cuidadosamente os roteiros descritos neste 
caderno, procurando elaborar a viagem dos sonhos. Por esses motivos, com a gente, 
cada viagem torna-se uma experiência particular e inesquecível.

Trabalhamos para transformar os seus maiores desejos 
de viagens a lazer pelo Brasil e pelo mundo 
em recordações para a vida toda.

Edição 2015
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A chamada Big Apple vai surpreendê-lo com seus 
famosos musicais da Broadway, seus edifícios gran-
diosos como o Empire State e o Rockefeller Center, 
seus parques, museus e sua atmosfera cosmopolita 
e vanguardista. 

Uma cidade com cinco distritos, cada um com seu 
charme e identidade. A ilha de Manhattan, situada 
entre os rios Hudson e East, é onde a cidade nasceu 

e onde estão todas as suas principais atrações e o 
que há de melhor e mais sofisticado. Uma caminha-
da por Manhattan pode ser por si só uma atração 
turística, pois com seu brilho e elegância a cidade 
sempre reserva boas surpresas. Seus principais atra-
tivos são o Central Park, a Estátua da Liberdade, o 
Rockfeller Center, a Times Square, os museus e as 
galerias de arte, além da famosa 5ª Avenida, com 
suas diversas opções de compras. Com uma variada 

Nova York

e renomada gastronomia, a cidade atrai por seus 
inúmeros bistrôs, restaurantes, brasseries, bares e 
pubs com suas delícias variadas e quase irresistíveis.

Nova York é uma cidade única, de ritmo frenético e 
um verdadeiro mundo a ser descoberto.
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Roteiro
1º Dia - NOVA YORK
Chegada, recepção pela nossa equipe e traslado ao ho-
tel (a diária inicia às 16h) - Dependendo do horário de 
chegada do voo, pode ser contratada uma diária extra 
para entrada imediata no apartamento. Essa diária pode 
ser contratada no Brasil ou direto com o hotel no dia da 
chegada se houver disponibilidade. A chamada Big Apple 
vai surpreendê-lo com os famosos musicais da Broadway, 
seus edifícios grandiosos, parques, museus e sua atmos-
fera cosmopolita. Para os passageiros que chegam pela 
manhã, sugerimos visita ao Top of the Rock, terraço de 
observação localizado no Rockefeller Center, para se ter 
uma bela vista panorâmica da cidade. Hospedagem.

2º Dia - NOVA YORK
Dia livre para atividades pessoais. Sugerimos um passeio 
panorâmico por Manhattan, destacando os principais 
pontos turísticos: o Central Park com visita ao Strawberry 
Fields, o Edifício Dakota, o Lincoln Center, a famosa 5ª 
Avenida com suas lojas de grife, o Rockfeller Center e a 
St. Patrick’s Cathedral. Vale a pena também passar pela 
região da Broadway e da Times Square, por Greenwich 
Village, Soho, Chinatown, Distrito Cívico, Distrito Finan-
ceiro e pelo Marco Zero. Atravesse a Ponte do Brooklyn 
de onde se tem uma das melhores vistas de Manhattan, 
terminando no Battery Park com a oportunidade de foto-
grafar a Estátua da Liberdade. Hospedagem.

3º Dia - NOVA YORK
Dia livre para atividades pessoais. Ótima oportunidade 
para visitar o verdadeiro paraíso das compras, o Woodbury 
Common Premium Outlet. Com 220 lojas é um dos me-
lhores outlets do país. Durante a noite, vale a pena cami-
nhar pela Times Square, famosa por seus painéis lumino-
sos e repleta de teatros, restaurantes e lojas. Hospedagem.

4º Dia - NOVA YORK
Dia livre para atividades pessoais. Aproveite para co-
nhecer os renomados museus da cidade como The Me-
tropolitan ou o Museu de História Natural. Para aqueles 
que quiserem visitar a Estátua da Liberdade basta tomar 
o barco que sai do Battery Park com destino à Liberty 
Island. À noite, não deixe de assistir a um dos fascinan-
tes musicais da Broadway, superproduções imperdíveis, 
como Mamma Mia!, O Fantasma da Ópera, Aladdin e 
O Rei Leão, um dos favoritos das crianças. Hospedagem.

5º Dia - NOVA YORK
Dia livre para atividades pessoais. Vale a pena fazer um 
passeio por Lower Manhattan e conhecer a Wall Street e 
a Bolsa de Valores de Dow Jones, o 9/11 Memorial e o 
Museu, além de diversos pontos históricos nas redondezas. 
Depois, atravesse a Brooklyn Bridge e passeie pelo Booklyn. 
Na região do Brooklyn,  passe por Heights e Dumbo, e ad-
mire a melhor vista da Skyline de Manhattan, aproveite os 
restaurantes e os cafés da região. Hospedagem.

6º Dia - NOVA YORK / BRASIL
Manhã livre (a diária termina às 11h). Dependendo do 
horário do voo, pode ser contratada uma diária extra 
para aproveitar com mais comodidade a Big Apple (esta 
diária pode ser contratada no Brasil ou direto com o hotel 
no dia da saída se houver disponibilidade). Em horário 
pré-determinado, traslado ao aeroporto para embarque 
com destino ao Brasil (bilhete aéreo não está incluído).

Importante:
*CONSULTE NOSSOS BLOQUEIOS AÉREOS

Viaje para Nova York

O QUE O PROGRAMA FLYTOUR INCLUI:
Traslados; 05 noites de hospedagem com sistema 
de alimentação de acordo com o hotel escolhido; 
Completa assistência da equipe FLYTOUR VIAGENS; 
Assistência de viagem internacional. 

06
DIAS

Roteiros exclusivos Flytour
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Roteiro
1º Dia - NOVA YORK
Chegada, recepção pela nossa equipe e traslado ao ho-
tel (a diária inicia às 16h). Dependendo do horário de 
chegada do voo, pode ser contratada uma diária extra 
para entrada imediata no apartamento. Essa diária pode 
ser contratada no Brasil ou direto com o hotel no dia 
da chegada se houver disponibilidade). A chamada Big 
Apple vai surpreendê-lo com os famosos musicais da Bro-
adway, seus edifícios grandiosos, parques, museus e sua 

Viaje para Nova York para compras

06
DIAS

atmosfera cosmopolita. Para os passageiros que chegam 
pela manhã, sugerimos visita ao Top of the Rock, terraço 
de observação localizado no Rockefeller Center, para se 
ter uma bela vista panorâmica da cidade. Hospedagem.

2º Dia - NOVA YORK
Dia livre para atividades pessoais. Aproveite a interessan-
te experiência de fazer compras na cidade de Nova York, 
considerada como um templo de consumo. Sugerimos 
conhecer as lojas de eletrônicos, com produtos de última 
geração como a Sound by Ginger, a rede de origem di-
namarquesa Bang & Olufsen, a Harvey Eletronics, a Sony 
Style, a cadeia de lojas Best Buy e a B&H, especializada 
em equipamentos para fotografia. Na 5ª Avenida, vale a 
pena conhecer a famosa loja da Apple Store em forma de 
cubo. Noite livre e hospedagem.

3º Dia - NOVA YORK (Woodbury Outlet) 
Saída para roteiro de compras durante o dia no Wood-
bury Common Premium Outlet, localizado a aproximada-
mente 80km de Manhattan. Com 220 lojas é um dos me-
lhores outlets do país. Aproveite para comprar artigos das 
grifes mais famosas como Balenciaga, Burberry, Dolce & 
Gabbana, Fendi, Gap Outlet, Giorgio Armani, Gucci, 
Jimmy Choo, Lacoste, Polo Ralph Lauren, Prada e muito 
mais. Todas com excelentes descontos e a vantagem de 
ter taxas inferiores. Noite livre e hospedagem.

4º Dia - NOVA YORK
Dia livre para atividades pessoais. Vale a pena reservar um 
tempo para explorar as magníficas lojas de departamentos 
em Manhattan, pois são imensas e possuem uma incrível 
variedade de artigos. Lojas como a Sacks Fifth Avenue, a 
Bloomingdale´s e a Macy´s destacam-se por suas seções 
de perfumes. Outra opção é conhecer as encantadoras lo-
jas de brinquedos, como a Toys´R´Us considerada a maior 

loja de brinquedos do mundo, com uma roda-gigante de 
vinte metros em seu interior e a tradicional FAO Schwarz - 
cenário de gravações de inúmeros filmes. À noite, não dei-
xe de assistir a um dos fascinantes musicais da Broadway, 
como Mamma Mia!, O Fantasma da Ópera, Aladdin e O 
Rei Leão, o favorito das crianças. Hospedagem.

5º Dia - NOVA YORK
Dia livre para atividades pessoais. Vale a pena caminhar 
pelo Central Park, um dos parques mais famosos do mun-
do. Possui ótima infraestrutura, diversas atrações e áreas de 
recreação. Não deixe de conhecer seus pontos altos como 
o Strawberry Fields - criado em memória a John Lennon - o 
Castelo Belvedere e o Conservatory Water (conservatório 
das águas). À noite, uma excelente sugestão é fazer um cru-
zeiro pelo Hudson com jantar a bordo no elegante Bateaux 
New York, luxuoso barco com cobertura de vidro e música 

ao vivo. Proporciona uma vista panorâmica de Nova York, 
da Estátua da Liberdade e da Ponte do Brooklyn, o que 
torna esse passeio inesquecível. Hospedagem.

6º Dia - NOVA YORK / BRASIL
Manhã livre (a diária termina às 11h). Dependendo do 
horário do voo, pode ser contratada uma diária extra 
para aproveitar com mais comodidade a Big Apple (essa 
diária pode ser contratada no Brasil ou direto com o hotel 
no dia da saída se houver disponibilidade). Em horário 
pré-determinado, traslado ao aeroporto para embarque 
com destino ao Brasil (bilhete aéreo não incluído).

Importante:
*CONSULTE NOSSOS BLOQUEIOS AÉREOS

Roteiros exclusivos Flytour

O QUE O PROGRAMA FLYTOUR INCLUI:
Traslados; 05 noites de hospedagem com sistema de 
alimentação de acordo com o hotel escolhido; Tour 
de compras no Woodburry Common Premium Outlet; 
Completa assistência da equipe FLYTOUR VIAGENS; 
Assistência de viagem internacional.
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Roteiro
1º Dia - NOVA YORK
Chegada, recepção pela nossa equipe e traslado ao ho-
tel (a diária inicia às 16h). Dependendo do horário de 
chegada do voo, pode ser contratada uma diária extra 
para entrada imediata no apartamento. Essa diária pode 
ser contratada no Brasil ou direto com o hotel no dia da 

Viaje para Nova York com passeios

06
DIAS

chegada se houver disponibilidade. A chamada Big Apple 
vai surpreendê-lo com os famosos musicais da Broadway, 
seus edifícios grandiosos, parques, museus e sua atmos-
fera cosmopolita. Para os passageiros que chegam pela 
manhã, sugerimos visita ao Top of the Rock, terraço de 
observação localizado no Rockefeller Center, para se ter 
uma bela vista panorâmica da cidade. Hospedagem.

2º Dia - NOVA YORK (Passeio panorâmico)
Saída para passeio panorâmico por Manhattan, desta-
cando os principais pontos turísticos: o Central Park com 
visita ao Strawberry Fields, o Edifício Dakota, o Lincoln 
Center, a famosa 5ª Avenida com suas lojas de grife, o 
Rockfeller Center e a St. Patrick’s Cathedral. Passaremos 
também pela região da Broadway e da Times Square, 
Greenwich Village, o Soho, Chinatown, o Distrito Cívico, 
o Distrito Financeiro e o Marco Zero. Atravessaremos a 
Ponte do Brookling de onde se tem uma das melhores 
vistas de Manhattan, terminando no Battery Park com 
a oportunidade de fotografar a Estátua da Liberdade. 
Aproveite para voltar à Times Square durante à noite, 
famosa por seus painéis luminosos e repleta de teatros, 
restaurantes e lojas. Hospedagem.

3º Dia - NOVA YORK (Cruzeiro pelo rio Hudson)
Dia livre para atividades pessoais. Aproveite para co-
nhecer os renomados museus da cidade como o Metro-
politan Museum of Art ou o Museu de História Natural. 
Para aqueles que quiserem visitar a Estátua da Liberda-
de basta tomar o barco que sai do Battery Park com des-
tino à Island Island. À noite, saída para um cruzeiro pelo 
Hudson com jantar a bordo no elegante Bateaux New 
York, luxuoso barco com cobertura de vidro e música ao 
vivo. Proporciona uma vista panorâmica de Nova York, 
da Estátua da Liberdade e da Ponte do Brooklyn, o que 
torna o passeio inesquecível. Hospedagem.

4º Dia - NOVA YORK (Woodbury Outlet)
Saída para roteiro de compras durante o dia no Woodbury Com-
mon Premium Outlet, localizado a aproximadamente 80km de 
Manhattan. Com 220 lojas é um dos melhores outlets do país. 
Aproveite para comprar artigos das grifes mais famosas 
como Balenciaga, Burberry, Dolce & Gabbana, Fendi, Gap 
Outlet, Giorgio Armani, Gucci, Jimmy Choo, Lacoste, Polo 
Ralph Lauren, Prada e muito mais. Todas com excelentes 
descontos e a vantagem de ter taxas inferiores as de 
Nova York. Noite livre e hospedagem.

5º Dia - NOVA YORK
Dia livre para atividades pessoais. Vale a pena fazer um pas-
seio por Lower Manhattan e conhecer a Wall Street e a Bolsa 
de Valores de Dow Jones, o 9/11 Memorial e o Museu, 

além de diversos pontos históricos nas redondezas. Depois, 
atravesse a Brooklyn Bridge e passeie pelo Booklyn. Na re-
gião do Brooklyn,  passe por Heights e Dumbo, e admire a 
melhor vista da Skyline de Manhattan, aproveite os restau-
rantes e os cafés da região. Hospedagem.

6º Dia - NOVA YORK/ BRASIL
Manhã livre (a diária termina às 11h). Dependendo do 
horário do voo, pode ser contratada uma diária extra 
para aproveitar com mais comodidade a Big Apple (essa 
diária pode ser contratada no Brasil ou direto com o hotel 
no dia da saída se houver disponibilidade). Em horário 
pré-determinado, traslado ao aeroporto para embarque 
com destino ao Brasil e fim de nossos serviços (bilhete 
aéreo não está incluído).

Importante:
*CONSULTE NOSSOS BLOQUEIOS AÉREOS

Roteiros exclusivos Flytour

O QUE O PROGRAMA FLYTOUR INCLUI:
Traslados; 05 noites de hospedagem com sistema de 
alimentação de acordo com o hotel escolhido; Passeio 
panorâmico por Nova York; Tour de compras no 
Woodbury Common Premium Outlet; Cruzeiro pelo Rio 
Hudson com jantar; Completa assistência da equipe 
FLYTOUR VIAGENS; Assistência de viagem internacional.
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BELVEDERE
Turística
Estabelecido no bairro de teatros da cidade, fica a poucos 
passos de várias atrações de Nova York, como o Rockefeller 
Center, a Radio City Music Hall (casa de shows) e o Museu 
de Arte Moderna. Possui 417 apartamentos equipados com 
ar condicionado, TV, telefone e secador de cabelo.
www.belvederehotelnyc.com 

Hotéis
PENNSYLVANIA
Turística
Localizado em frente ao Madison Square Garden e a Penn 
Station, na rua  401 com a 7ª Avenida, o Hotel Pennsylvania 
é um dos maiores hotéis de Manhattan. Ele fica próximo ao 
Empire State Building e da Macy’s. É possível ir caminhando 
até a Times Square e o Museu de Arte Moderna. São 1075 
apartamentos equipados com ar condicionado, TV a cabo, 
telefone e secador de cabelo.
www.hotelpenn.com

THE MANHATTAN AT TIMES SQUARE HOTEL 
Turística Superior
O The Manhattan At Times Square está localizado no co-
ração de Nova York, cercado de atrações como o Central 
Park, Rockefeller Center e a 5ª Avenida. Todos os 689 apar-
tamentos oferecem ar condicionado, cofre, mesa de traba-
lho, internet gratuita, cafeteira, TV e secador de cabelo. 
www.manhattanhoteltimessquare.com
HOTEL METRO NYC
Turística
Situado a 10 minutos a pé da Times Square e a 5 minutos 
a pé do Empire State Building, oferece em sua infraestrutura 
terraço coberto, academia, biblioteca, restaurante e bar. Pos-
sui 179 apartamentos equipados com ar condicionado, TV, 
secador de cabelo, telefone, rádio e cofre.
www.hotelmetronyc.com

HOTEL BEACON NYC
Turística Superior
Situado na Broadway com a Rua 75, na elegante área 
do Upper West Side Manhattan e próximo ao Central 

Park, ao Museu Americano de História Natural e ao 
Lincoln Center. Acesso pela estação de metrô 72nd St. 
Possui área social com recepção 24 horas e conta com 
265 confortáveis apartamentos equipados com ar con-
dicionado, TV, cofre, telefone, pequena cozinha (com 
geladeira, micro-ondas e cafeteira), Wi-Fi e secador 
de cabelo.
www.beaconhotel.com

PARK LANE HOTEL
Primeira
Situado em área nobre de Manhattan, em frente ao Cen-
tral Park na Rua 59 entre a 5ª e 6ª Avenidas. Fica próxi-
mo da 5ª Avenida, do Museu de Arte Moderna de Nova 
York, da Radio City Music Hall e do Rockefeller Center. 
Acesso pela estação de metrô Fifth Ave - 59th Street. Tem 
luxuosa área social com recepção 24 horas, restaurante, 
bar, lounge, business center e fitness center.  Conta com 
593 apartamentos equipados com ar condicionado, TV, 
telefone, Wi-Fi e secador de cabelo.
www.helmsleyparklane.com

Nova York 
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sas de Nova York, incluindo o Rockefeller Center e o Teatro 
da Broadway. São 934 apartamentos equipados com ar 
condicionado, TV, telefone, cofre e secador de cabelo.www.
parkcentralny.com

PARAMOUNT
Primeira
Localizado na rua 46, próximo à Times Square, em uma 
área com diversos restaurantes, lojas e opções de entrete-
nimento. São 597 apartamentos modernos que possuem 
ar condicionado, mesa de trabalho, TV, cofre, Wi-Fi e se-
cador de cabelo.
www.nycparamount.com  

INTERCONTINENTAL TIMES SQUARE      
Primeira
Este luxuoso hotel de Nova York está localizado a um 
quarteirão da Times Square, a poucos quarteirões da 
Broadway e no entorno de muitos restaurantes. Possui 
607 apartamentos espaçosos, equipados com TV, mesa 
de trabalho, cafeteira, frigobar e secador de cabelo. No 

ROW NYC (ANTIGO MILFORD PLAZA HOTEL)
Primeira
Estabelecido na 8ª Avenida com a Rua 45, próximo à área 
de teatros da Broadway e da Times Square. Acesso pela 
estação de metrô 42nd St - Port Authority. Tem área social 
com recepção 24 horas, loja e bar. São 1331 apartamen-
tos contemporâneos equipados com ar condicionado, TV, 
cofre, telefone, Wi-Fi e secador de cabelo.
http://rownyc.com

MARTHA WASHINGTON HOTEL 
Primeira
Estabelecido na área de Midtown Manhattan, na Rua 29 
entre as Avenidas Madison e Park Ave. Está a 800 m da 
Estação Penn. Sua área social conta com restaurante, bar 
e academia. Composto por 276 apartamentos equipados 
com ar-condicionado, TV, telefone, cofre, Wi-Fi e secador 
de cabelo.
www.chelseahotels.com/us/new-york/martha-washington/about

MILLENNIUM BROADWAY HOTEL TIMES SQUARE
Primeira
IInstalado na região central, conhecida como Midtown 
Manhattan, fica na 145 West com a rua 44. Próximo a 
Times Square, Radio City Music Hall e área dos teatros da 
Broadway. Acesso pela estação de metrô Times Sq – 42nd 
St. Tem área social com recepção 24 horas, restaurante, 
bar, centro de convenções e fitness center. Possui 625 ele-
gantes apartamentos equipados com ar condicionado, mi-
nibar, TV, cofre, telefone, Wi-Fi e secador de cabelo.
www.millenniumhotels.com

PARK CENTRAL
Primeira
O hotel está localizado próximo ao Central Park e à Aveni-
da Times Square, a poucos passos das atrações mais famo-

36º andar, o hotel oferece uma vista impressionante do 
Rio Hudson e o skyline da cidade.
http://www.interconny.com

WESTIN NEW YORK GRAND CENTRAL
Primeira
Localizado em Manhattan, esse moderno hotel está 
próximo à estação Grand Central e à Organização 
das Nações Unidas. Possui 774 apartamentos equipados 
com ar condicionado, TV, cofre, ferro de passar e 
secador de cabelo.
www.westinnewyorkgrandcentral.com 

WARWICK
Primeira
Localizado no coração da cidade, o Warwick New York 
Hotel está a 3 minutos do Museu de Arte Moderna 
(MoMa) e a uma curta distância de todas as grandes 
atrações como a Times Square, Radio City Music Hall, 
o Rockefeller Center, Central Park, os teatros da Bro-
adway e a 5ª Avenida. Dispõe de 426 apartamentos 
com ar condicionado, cofre, frigobar, TV, ferro de pas-
sar roupa e secador de cabelo.
http://warwickhotels.com/new-york

Nova York 
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Principais pontos turísticos 
Central Park: Um dos parques mais famosos do mundo, co-
nhecido como “quintal da cidade”, o Central Park possui 
ótima infraestrutura, diversas atrações e áreas de recreação, 
além de servir como locação para inúmeros filmes, concer-
tos ao ar livre e eventos. Vale a pena caminhar ou peda-
lar por esse oásis, construído em 1858 sobre um alicerce 
rochoso, que encanta por sua linda paisagem, com seus 
morros, lagos e suas mais de 500 mil árvores e arbustos. 
Não deixe de conhecer seus pontos altos como o The Dairy, 
que abriga o Centro de Visitantes, os Strawberry Fields (cam-
pos de morangos) - criado em memória a John Lennon -, o 
Castelo Belvedere, o Ramble - bela faixa arborizada com 
trilhas, riachos e mais de 250 espécies de aves - e o Conser-
vatory Water (conservatório de águas).

Estátua da Liberdade: Símbolo americano da liberdade 
e da democracia, a estátua foi um presente da França 
aos Estados Unidos há mais de 100 anos, em reconhe-

cimento à amizade estabelecida durante a Revolução 
Americana. A Estátua possui 25 janelas na coroa, sim-
bolizando as pedras preciosas encontradas na terra e os 
raios celestes brilhando sobre o mundo. Os sete raios 
da coroa simbolizam os sete mares e continentes. A pla-
ca que carrega na mão esquerda tem escrito 4 de julho 
de 1776 em algarismos romanos. Esse é um dos pontos 
mais emblemáticos de Nova York e impressiona por sua 
imponência e beleza. Para visitá-la basta tomar a balsa 
no Battery Park.

Rockefeller Center: É um fabuloso complexo de edifícios 
ao estilo Art Deco, famoso por sua área de lojas e restau-
rantes, seu rinque de patinação - uma grande atração de 

inverno, sua tradicional árvore de Natal e pelas estátuas 
de Prometheu e de Atlas. Suas atrações vão muito além 
disso: o Rockefeller Center abriga ainda a rede de tele-
visão NBC e um terraço de observação conhecido como 
Top of the Rock, que  oferece uma excelente vista, 360º, 
da cidade de Nova York. Tanto de dia quanto à noite, o 
topo do Rockefeller Center nos proporciona um belo pa-
norama da cidade cheia de energia e vibração.

Dakota Building: Projetado no século XIX, o Dakota Buil-
ding foi o primeiro prédio residencial de luxo da cidade 
de Nova York e ainda continua a atrair a atenção de visi-
tantes com seu charme enigmático. Residência de famo-
sos, como Boris Karloff – ator do filme Frankestein, cujo 
fantasma, segundo dizem, assombra o lugar e também 
palco de alguns eventos sombrios, como as filmagens de 
“O bebê de Rosemary”, e do assassinato de John Len-
non. Ainda assim sua viúva Yoko Ono continua a viver 
no edifício.

Times Square: No cruzamento da Broadway com a Sétima 
Avenida, está situada a Times Square, uma área famosa 
por seus painéis luminosos e pela tradicional contagem 
regressiva na festa de Ano Novo, celebrada desde 1906. 
Está repleta de teatros, que atraem diariamente turistas e 
fãs dos espetáculos da Broadway, além de vários bares, 
restaurantes e lojas. Outro ponto de interesse é uma filial 
do Museu de Cera Madame Tussaud. 

Empire State Building: Ao estilo Art Déco, o Empire State 
Building foi projetado para ter uma construção rápida na 
década de 1930. É hoje o edifício mais alto de Nova York 
e está entre os dez mais altos do mundo. Ver a cidade 
de seu observatório é um passeio imperdível, de onde se 
pode enxergar até 130km de extensão. As luzes do topo 
mudam de cor para celebrar datas de eventos e ocasiões 

especiais. No dia 7 de setembro, por exemplo, ilumina-
-se de verde, azul e amarelo. Esse belo edifício, ícone 
da cidade, já foi cenário de vários filmes, com destaque 
para o clássico King Kong de 1933. Mais de 120 milhões 
de pessoas já subiram aos seus dois observatórios para 
apreciar a vista da cidade.

Museu Americano de História Natural: Este fantástico 
Museu de História Natural é um dos maiores do mundo, 
com um acervo de mais de 30 milhões de espécimes e 
artefatos. Vale a pena conhecer sua galeria e descobrir 

Nova York  
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fatos interessantes sobre animais e objetos naturais. Você 
verá fósseis, réplicas de animais em seus habitats, dinos-
sauros, meteoritos e pedras preciosas - como a famosa 
Estrela da Índia, a maior safira do mundo -, além de de-
talhes da vida de civilizações antigas. O destaque deste 
museu é o Rose Center for Earth and Space, uma enorme 
esfera que abriga o planetário e fica ainda mais bonita 
quando iluminada à noite. 

Shows da Broadway: A Broadway é famosa por seus teatros 
e é aqui que se encontram as maiores produções, que 
chegam a ficar em cartaz durante vários anos: peças, 
musicais e revivals com muita publicidade, estrelando 
grandes nomes de Hollywood. Os teatros da Broadway 
estão espalhados entre as ruas 41 e 53, e entre a 6 e a 
9 Avenidas. Atualmente, seus musicais mais famosos são: 
Wicked, Mamma Mia!, O Fantasma da Ópera, Aladdin e 
O Rei Leão, o favorito das crianças.

Little Italy e Chinatown: Em nenhum lugar é tão evi-
dente a mistura étnica quanto na região do Lower East 
Side, que abriga os bairros de Little Italy e Chinatown, 
onde muitos imigrantes se instalaram. Passeando por 
essas regiões o visitante encontrará uma profusão de 
costumes, comida, idiomas e religiões. O que era an-
tes uma área pouco valorizada, atualmente deu lugar 
a um ponto turístico atraente e elegante, com vários 
restaurantes, bares e lojas da moda. 

Greenwich Village: Um passeio pelo bairro de Greenwich 
Village é um festival de pequenos e saborosos prazeres. 
Também conhecido como West Village ou simplesmente 
Village, é um bairro com uma ampla e tradicional área 
residencial da cidade de Nova York, com casas charmo-
sas, vielas escondidas e pátios arborizados e muito bem 
cuidados. O Village é famoso por seu ar boêmio com 
vida noturna agitada e interessante, que atrai artistas, li-
teratos e intelectuais. Seus pontos altos são o belo prédio 
de Jefferson Market Courthouse, onde hoje temos uma 
biblioteca, o St. Luke´s Place, uma vila de casas ao estilo 
italiano do século XIX, a Washington Square, um dos es-
paços  abertos mais vibrantes da cidade,  eventos como a 
festa de Halloween, a mais famosa do país,  e a parada 
gay da cidade. 

St. Patrick´s Cathedral: Esta magnífica catedral em estilo 
Neogótico, obra do arquiteto James Renwick, é uma das 
atrações mais interessantes da cidade, maior catedral ca-
tólica dos estados Unidos localizada na 5ª Avenida. Com 
capacidade para 2500 pessoas, foi terminada em 1878, 
mas suas torres foram acrescentadas anos mais tarde. 
Seus atrativos são o Baldaquino - feito de puro bronze 
que se eleva sobre o altar principal - a linda capela Lady 
Chapel, com seus belos vitrais, o Grande Órgão com 
mais de 7 mil tubos, que fica abaixo da Rosácea (janela 

brilhante em formato de rosa). No exterior da catedral, 
temos as portas de bronze, que impressionam por sua 
beleza e grandeza.

5ª Avenida: Devido as grandes propriedades particulares 
e mansões históricas que possui em toda a sua extensão, 
a 5ª Avenida é um símbolo de riqueza de Nova York. Está 
repleta de lojas de artigos de luxo com marcas famosas 
de todo o mundo. É lá que se encontram alguns dos prin-
cipais edifícios da cidade, e vale a pena caminhar por ela 
para ver o Empire State Building, a Biblioteca Pública de 
Nova York, o Rockefeller Center e a St. Patrick’s Cathe-
dral. Conhecida pelo apelido de Museum Mile (quadra 
de museus) é nela que estão museus como o Metropoli-
tan Museum of Art e o Museu Solomon R. Guggenheim. 

Museu de Arte Moderna: Mais conhecido como MoMA, 
o Museu de Arte Moderna de Nova York é um dos mais 
famosos e importantes museus de arte moderna do Mun-
do. A rica e variada coleção do museu constitui uma das 
maiores vistas panorâmicas sobre a arte moderna. Seu 
acervo conta com mais de 150 mil pinturas, esculturas, 
desenhos, modelos arquiteturais, imagens, fotografias e 
peças de design. O MoMA é uma atração notável e vale 
a pena reservar um tempo para conhecê-lo e ver obras de 
mestres como Van Gogh, Picasso, Cézanne, Paul Gaugin, 
entre outros.

Metropolitan Museum of Art: Um dos museus mais impor-
tantes do mundo, Metropolitan Museum of Art é também 
chamado The Met e possui mais de 2 milhões de obras de 
arte que abrangem 5000 anos de história e recebe mais 
de 5 milhões de visitantes por ano. Desde 1880, o The Met 
está incrustrado no Central Park e abriga a melhor coleção 
de arte Egípcia fora do Cairo e uma das melhores coleções 
de arte islâmica do mundo. Visitar o Metropolitan é o tipo de 

programa que merece tempo, por isso vale a pena escolher 
as coleções que mais lhe interessam e curti-las com calma. 
Outra atração é o The Cloisters, um ramo do Metropolitan 
Museum especializado em arte e arquitetura da Europa 
Medieval, imperdível.

Nova York
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ao norte da ilha de Manhattan. Nesse passeio aprecie 
a sua belíssima arquitetura e história. Seus pontos mais 
atrativos são: a Igreja de Riverside, a Catedral inacabada 
de Saint John the Divine, a Universidade de Columbia, o 
Memorial de Ulisses Grant e a Mansão Jumel – que foi o 
quartel general temporário na Guerra da Independência. 
Conheça também o City College of New York e o histórico 
bairro de Sugar Hill. Passe pela rua M. Luter King Jr., 
onde fica o famoso teatro Apolo, que marcou o início da 
carreira de astros como Michael Jackson e Billy Holiday. 
Aproveite para assistir um Coral Gospel participando de 
um culto evangélico.
Duração: 3h30min. (aos domingos)

Cruzeiro com jantar – Bateaux New York: Uma das me-
lhores maneiras de apreciar Nova York à noite é fazer um 
passeio de barco. A vista da baía de Nova York, da Está-
tua da Liberdade e da Ponte do Brooklyn é maravilhosa e 
o passeio é muito agradável. Disfrute de um inesquecível 
jantar enquanto navega pelo Rio Hudson a bordo desse 
luxuoso barco com cobertura de vidro, música ao vivo e 
pista de dança.
Duração: 3 horas

Harlem e Culto Gospel: Sinta o espírito do Harlem neste 
fascinante passeio pelo coração do mais tradicional 
bairro de afrodescendentes de Nova York, localizado 

Passeios e excursões
Passeio panorâmico por Manhattan: Este passeio pano-
râmico é ideal para você explorar Manhattan e seus im-
perdíveis pontos turísticos. Conhecendos o alto e o baixo 
Manhattan, passando por seus lugares mais emblemáticos 
como o Central Park, o Lincoln Center, os museus da re-
gião, a famosa 5ª Avenida com suas lojas de grife, o Rock-
feller Center e St. Patrick’s Cathedral. Um dos pontos fortes 
é a região da Broadway e da Times Square. Passeie pelos 
bairros de Greenwich Village, Soho e Chinatown, pelos 
distritos Cívico e Financeiro e pelo Marco Zero. Atravesse 
a Ponte do Brookling de onde se tem uma das melhores 
vistas de Manhattan e termine no Battery Park com a opor-
tunidade de fotografar a Estátua da Liberdade.
Duração: 3 a 4 horas

Nova York

Paraíso de Compras Woodbury: Verdadeiro paraíso de 
compras, o Woodbury Outlet, com 220 lojas, é um dos 
preferidos dos nova-iorquinos e turistas de todos os 
cantos. Em Woodbury, encontramos grifes famosas como 
Balenciaga, Burberry, Dolce & Gabbana, Fendi, Gap 
Outlet, Giorgio Armani, Gucci, Jimmy Choo, Lacoste, 
Polo Ralph Lauren, Prada e muito mais. Com excelentes 
descontos e a vantagem de ter taxas inferiores, este 
incrível outlet é parada obrigatória para aqueles que 
buscam qualidade e comodidade.
Duração: passeio de dia inteiro

Nova York à noite: Aprecie todo o magnífico 
espetáculo de luzes e cores que a Big Apple oferece 
aos seus visitantes. Na cidade que nunca dorme faça 
um passeio panorâmico pelo Central Park, o Lincoln 
Center, a St. Patrick’s Cathedral, a 5ª Avenida, o 
Rockefeller Center, pela região da Broadway com 
os letreiros da Times Square e pelos bairros Village 
e Soho. Aproveite e atravesse a famosa Ponte do 
Brooklyn, de onde é possível se ter uma vista magnífica 
do sul de Manhattan.
Duração: 3 horas

Washington D.C.: Saindo pela manhã, viaje pelas 
melhores estradas do país passando pelos estados de 
Nova Jersey, Delaware, Maryland e Virgínia, com o 
destino à capital dos EUA, Washington D.C. No final da 
manhã, aproveite para fazer um passeio panorâmico 
pela cidade, passando pela Casa Branca, Capitólio, 
Memorial de Lincoln, os Memoriais da Guerra do Vietnã 
e da Coreia, o Cemitério de Arlington e Georgetown. 
Visite o Museu Aeroespacial do Instituto Smithsonian, que 
mantém a maior coleção de aeronaves e espaçonaves 
históricas do mundo.
Duração: passeio durante o dia
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Matilda: Em 2012, o musical estreou em Londres e 
estabeleceu um novo recorde no Olivier Awards ao 
vencer em sete categorias. Em março de 2013, o hit de 
Londres chegou à Broadway. Baseado no livro infantil de 
Roald Dahl (Charlie and the Chocolate Factory), Matilda 
conta a história de uma menina superdotada, porém 
menosprezada por seus pais. Matthew Warchus (God 
of Carnage), vencedor do Tony Award®, dirige essa 
surpreendente produção.

Chicago: AGORA É HORA DE SE SURPREENDER COM 
O HIT MAIS QUENTE DA BROADWAY! Chicago conta 
a história de Roxie Hart, responsável pelo assassinato 
do seu amante, de Velma Kelly, presa por ter matado 
o marido e de Billy Flynn, um advogado charlatão que 
promete tornar seus clientes grandes celebridades. Uma 
história sensacional de corrupção, pecado e muito jazz. 
Tudo que o público espera de um grande musical da 
Broadway: coreografia espetacular, história emocionante 
e músicas que falam sobre fama e escândalos. Chicago 
ganhou seis Tony Awards®, dois Olivier Awards, um 
Grammy® e elogios do público e da crítica. Chicago 
é o musical norte-americano mais antigo da Broadway.

Nova York

MAMMA MIA: Uma mãe, uma filha, três pais possíveis e 
uma caminhada até o altar que você jamais esquecerá.
Todos se apaixonaram pela música, a história e os 
personagens de MAMMA MIA! O mais alegre espetáculo 
da Broadway e o filme musical de maior sucesso de 
todos os tempos. Agora é a sua vez de se apaixonar 
por esse sucesso de bilheteria que combina a magia do 
ABBA com uma encantadora história de amor, alegria 
e amizade. Mais de 50 milhões de pessoas já viveram 
um dos melhores momentos de sua vida. Quer seja sua 
primeira visita ou a décima quarta, assista o espetáculo 
que faz o mundo inteiro voltar querendo mais, porque 
cada vez é como se fosse a primeira em MAMMA MIA!

Principais shows
Aladdin: Descubra um mundo totalmente novo, de uma 
nova maneira. Aladdin, a nova comédia musical da Disney, 
traz a clássica história para o palco. Uma experiência 
teatral inimaginável, repleta de ousadas aventuras, boas 
gargalhadas e profundo amor. Aladdin apresenta todas 
as canções favoritas do filme bem como novas músicas 
do vencedor do Tony Award®, Alan Menken (Newsies), e 
letras de Howard Ashman (A Bela e a Fera), de Tim Rice 
(O Rei Leão), Chad Béguelin (The Wedding Singer) e do 
próprio Alan Menken. Esse novo musical dos produtores 
de O Rei Leão e A Bela e a Fera é dirigido e coreografado 
por Casey Nicholaw (The Book of Mormon), também 
premiado pelo Tony Award®.  
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Wicked: Vencedor de 35 prêmios, incluindo o Grammy 
Award e três Tony Awards®, Wicked conta a história das 
bruxas do Mágico de Oz sob uma nova perspectiva. 
Muito antes de Dorothy chegar ao Reino de Oz, duas 
meninas se encontram na Terra de Oz: uma delas é 
linda, ambiciosa e muito popular, a outra nasceu com 
a pele verde, muito inteligente, porém incompreendida. 
Wicked mostra como essas duas amigas cresceram e se 
transformaram na Bruxa Malvada do Oeste e na Glinda, 
a Bruxa Boa.

O Rei Leão: O Parque Nacional do Serengeti, 
na Tanzânia, ganha vida nos palcos por meio da 
extraordinária visão de O Rei Leão. Mais de 55 milhões 
de pessoas já se emocionaram com o musical que se 
tornou um grande marco da Broadway. Um desfile de 
girafas, pássaros e gazelas em um cenário grandioso, 
capaz de sensibilizar o público sobre o milagre da vida 
e a luta entre o bem e o mal. Assista ao O Rei Leão em 
Nova York, onde tudo começou, no Minskoff Theatre, no 
coração da Times Square.

O Fantasma da Ópera: O Fantasma da Ópera é o 
espetáculo há mais tempo em cartaz na Broadway, um 
clássico que vale a pena assistir, seja pela primeira ou 
pela décima vez. Vencedor de sete Tony Awards® em 
1988, incluindo o de melhor musical, a grande obra 
de Andrew Lloyd Webber’s não só bateu recorde na 
Broadway, como também se tornou fenômeno mundial, 

emocionando plateias de inúmeros países. Encante-se 
com as canções suntuosas desse assombroso romance, 
umas história atemporal de sedução e desespero.

Nova York
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importante manter a pele do rosto hidratada, sobretudo 
das crianças, porque o vento machuca e geralmente 
venta mais do que se espera. 

Vida Noturna: Nova York realmente ganha mais vida à 
noite e faz jus à fama de “Cidade que nunca dorme”. 
Repleta de atrações e atividades como os shows da 
Broadway, os clubes noturnos e as luzes da Times Square, 
o visitante terá dificuldade em escolher qual delas é a 
melhor. A cidade conta com excelentes bares, restaurantes, 
clubes e discotecas com opções bem ecléticas. A noite 
ganha um charme todo especial, com os passeios de 
bateaux pelo rio Husdon. Se quiser, o visitante poderá 
optar por ter uma vista panorâmica da cidade no topo 
do Empire State Building ou do Rockefeller Center. Vale a 
pena também separar uma noite para os restaurantes e 
clubes do Village.   

Aparelhos elétricos: A voltagem em Nova York é de 110 
V/60 Hz. Na grande maioria, as tomadas dos hotéis 
aceitam pinos chatos.

Moeda local: A moeda corrente é o dólar americano. 
Para sacar dinheiro utilize os vários caixas automáticos 
espalhados por toda a cidade, os chamados ATM. 
Encontrados em bancos, delis, supermercados e 
grandes lojas. Todos os ATMs exibem as bandeiras 
com as quais trabalham. A maioria dos bancos cobra 
US$1.50 e os demais estabelecimentos US$2.00 para 
estas transações. Os cartões de crédito são amplamente 
utilizados em Nova York, mas atualmente incide taxa de 
IOF sobre as faturas pagas no Brasil. Outra opção muito 
utilizada é o cartão pré-pago em dólar, adquirido  no 
Brasil, para compras e saques em moeda estrangeira. 
Prático e seguro, você escolhe o valor, faz a carga e 
aproveita a sua viagem com tranquilidade.

 Dicas de viagem
Documentação: Cidadãos brasileiros precisam de pas-
saporte com validade mínima de seis meses e visto de 
turismo para visitar os Estados Unidos. 

Clima: As estações em Nova York são bem definidas e 
cada uma delas tem seu ritmo e charme. Na Primave-
ra, de março a maio, a cidade se enche de flores e fica 
mais alegre. O verão é quente e úmido nos meses de 
junho a agosto e, apesar do calor de mais de 30º, vale 
a pena caminhar por seus parques e praças e apreciar 
os eventos ao ar livre, como piqueniques e passeios de 
barco. O Labor Day em setembro marca o início do ou-
tono, ainda com temperaturas amenas, quando os tons 
laranja-avermelhados se pronunciam e tudo ganha um 
ar nostálgico. No inverno (de dezembro a março), o frio 
chega com força total, quando grandes nevascas ocor-
rem, mas também quando a cidade se transforma e vira 
um espaço de sonhos, toda enfeitada e palco de diversos 
esportes de inverno.

Roupas de viagem: Em Nova York, nas estações de 
calor (primavera e verão) é ideal levar roupas leves e 
descontraídas para caminhadas e passeios ao ar livre, 
como camisas, camisetas, shorts, regatas, jeans, sapatos 
confortáveis e óculos de sol, além de protetor solar. Nos 
meses de inverno, é importante levar ou comprar roupas 
apropriadas para o frio rigoroso. Acrescente alguns itens 
que não fazem parte do guarda-roupa habitual, como 
o protetor de orelhas, touca ou chapéu e uma roupa 
térmica (blusa, camiseta e “ceroula ou legging” para usar 
debaixo das roupas de inverno). Luvas grossas e sapatos 
de solado de borracha são essenciais (a borracha é 
um bom isolante e evita escorregões na neve). É muito 

da cidade é acessível para pessoas com deficiências 
visuais e auditivas e para passageiros com dificuldade 
de locomoção. Os ônibus também aceitam pagamento 
em dinheiro, mas não têm cobradores, somente catracas 
eletrônicas, por isto é importante ter dinheiro trocado. 
Outra boa opção em Nova York são os taxis, de cor 
amarela, que circulam por toda a cidade. As tarifas são 
de acordo com a distância percorrida, variando entre o 
período diurno e noturno. Os taxistas cobram uma taxa 
por mala transportada e é costume dar uma gorjeta de 
15 a 20% sobre o valor da corrida.

Compras: Nova York é considerada o templo de consumo, 
e a experiência de se fazer compras na cidade é uma 
das mais interessantes, por sua variedade de ofertas e 
liquidações sedutoras. Algumas das melhores lojas estão 
na Orchard Street e Grand Street, no Lower East Side. A 
maioria das lojas de departamentos ficam na área central 
de Manhattan, as principais são: a Saks Fifth Avenue na 
5ª Avenida, a Bloomingdale´s e a Macy´s. Para quem 
quiser encontrar tudo em um único lugar, uma boa opção 
é o Woodbury Common Premium Outlet, localizado a 
aproximadamente 80km de Manhattan - com 220 lojas é 
um dos melhores outlets do país. Sugerimos conhecer as 
lojas de eletrônicos, com produtos de última geração como 
a Sound by Ginger, a rede de origem dinamarquesa Bang 
& Olufsen, a Harvey Eletronics, a Sony Style, a cadeia de 
lojas Best Buy e a B&H, especializada em equipamentos 
para fotografia. A loja da Apple na 5ª Avenida fica aberta 
24 horas. Na Cidade de Nova York, o imposto sobre a 
venda é de 8,875%. 

Compromissos no Brasil: É importante não marcar 
compromissos importantes para o dia do retorno. Atrasos 
de voos por problemas técnicos, meteorológicos e outros 
podem ocorrer.

Hora local: O fuso horário de Nova York pode variar 
entre uma e três horas a menos que Brasília. Deve-se 
levar em conta o horário de verão de cada país.

Idioma: O idioma oficial é o inglês, mas o espanhol é muito 
utilizado, e as placas geralmente trazem informações nos 
dois idiomas.

Ligações para o Brasil: Podem ser feitas de telefones 
públicos com cartões: os Phonecards, comumente 
encontrados nas delis e bancas de jornais com um custo 
de  5 ou 10 dólares. Para quem prefere o serviço em 
português, pode utilizar o BrasilDireto, da Embratel: 
1800 344 10 55, 1800 283 10 55 ou 1800 809 22 92. 
Alguns telefones públicos também aceitam cartão de 
crédito. Para utilizar seu celular em Nova York, verifique 
com sua prestadora de serviços no Brasil se o seu celular 
está habilitado para os EUA. O mesmo serve para uso da 
internet através de seu aparelho. Os hotéis em Nova York 
cobram uma taxa para efetuar ligações a cobrar.

Transportes: A melhor maneira de se locomover por 
Nova York é através do transporte público que tem um 
baixo custo: tanto o metrô quanto os ônibus públicos 
percorrem os cinco bairros da cidade. O primeiro passo 
é comprar um MTA MetroCard para andar pela cidade de 
metrô ou ônibus. Esse passe é vendido nas estações do 
metrô MTA, em máquinas automáticas multilíngues (que 
aceitam pagamento em dinheiro e cartões de crédito) ou 
nas bilheterias. Os visitantes podem comprar MetroCards 
ilimitados que permitem que os usuários se locomovam o 
quanto quiserem dentro de um período de tempo fixo ou 
pagar pelo percurso. Descontos variáveis são dados para 
múltiplas viagens, idosos (que tenham 65 anos ou mais) e 
portadores de deficiência. O sistema de transporte público 
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Toda a magia 
de Nova York...

...especialmente para você
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Consulte as informações dos serviços/produtos antes da contratação.


