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Nova Iorque - a cidade onde são feitos os sonhos… é o local 

onde os vamos tornar realidade!

Nesta cidade ímpar, onde tudo pode acontecer, vamos 

passar 7 dias e 6 noites inesquecíveis. A partida será a 

28/12/19 e o regresso a 03/01/20, com chegada prevista a 

Lisboa no dia 04/01.

Durante estes dias seremos nova-iorquinos a viver numa 

casa escolhida especialmente para nós. Só desta forma 

podemos ter liberdade para ter momentos de partilha e 

convívio de uma forma mais intimista. 

Chegamos mesmo a tempo de nos ambientarmos à tem-

peratura e ao ritmo da cidade aproveitando os dias para 

absorver tudo o que a cidade tem para oferecer, desde o 

lado mais cosmopolita ao mais irreverente!

Como habitualmente, num espírito Queres Viajar Comigo?, 

vamos promover a partilha e a experiência de viver em 

grupo!

Preparámos um roteiro exclusivo para conhecermos esta 

cidade cosmopolita de uma forma autêntica e genuína. 

Desde a tranquilidade do Central Park aos movimentados 

bairros mais típicos de Nova Iorque como o bairro de 

Brooklyn que nos vai fazer querer fotografar cada rua, sem 

esquecer a sua famosa ponte, Times Square que nos vai 

levar a um verdadeiro cenário de filme, China Town, Union 
Square repleto de artistas de rua, SoHo com as suas 

elegantes ruas repletas de boutiques e galerias de arte, e 

muitos mais que guardamos para desvendar durante a 

nossa passagem por esta cidade. 

Mas, não nos podíamos esquecer de um dos momentos 

mais altos desta viagem! O arrepiante Jazz que se vai fazer 

ouvir num dos locais mais especiais de Nova Iorque.

O nosso líder de viagem, conhecedor na íntegra desde des-

tino vai proporcionar-vos uma viagem muito além da sim-

ples observação dos edifícios e monumentos emblemáti-

cos. Preparem-se para momentos únicos e que jamais vão 

esquecer!

Já estamos a fazer as malas!

VALOR E CONDIÇÕES

Por apenas 800€/pessoa é possível 

concretizar um sonho.

O QUE ESTÁ INCLUÍDO:
- A companhia permanente do nosso 

líder de viagem;

- 6 noites de alojamento em casa

 partilhada;

- Seguro de viagem;

- Momentos para sempre.

O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO:
- Voos internacionais (valor de referência 

de 700€ para ida e volta Lisboa - Nova 

York JFK, sujeito a confirmação à data 

de emissão dos bilhetes);

- Visto ESTA ($14,00 USD) (valor referência);

- Transferes e deslocações;

- Entradas em monumentos ou outros 

locais;

- Despesas de carácter pessoal, refeições, 

serviços, actividades ou suplementos 

acima não mencionados como incluídos;

- Gratificações.

Start spreading the news, I'm leaving 
today. I want to be a part of it, New York, 
New York…

VAMOS RECEBER 2020 JUNTOS?
Para garantir a sua reserva entre 

em contacto connosco através 

do (+351) 964 998 811.

Queres Viajar Comigo, Unip, Lda 

Agência viagens e operador turístico 

Vilamoura | RNAVT6158

#somos uma tribo
(+351) 964 998 811 | info@queresviajarcomigo.com



PORQUE QUERES VIAJAR COMIGO?

Na programação de uma viagem, a nossa motivação são as pessoas, os nossos viajantes.

Queremos que o grupo conheça os destinos, o melhor possível, mas também em condições únicas. 

Queremos transmitir felicidade, bem-estar e uma sensação de que algo mudou nas pessoas que 

somos. Para tal acontecer será necessário estabelecer uma grande ligação com os locais, através da 

entrega à cultura do destino que visitamos, da proximidade que estabelecemos com as suas gentes, 

da partilha dos seus costumes e do respeito pelas suas crenças e ideais. Esta será a forma mais sim-

ples e genuína de viajar e é neste espírito que (des)programamos as viagens!

A vivência em grupo será também um desafio e todas as decisões do líder de viagem são tomadas a 

pensar no bem-estar e na melhor experiência para todos. Como habitualmente, neste espírito vamos 

promover a partilha de experiências, e de outra forma também não nos divertiríamos tanto. Prepara-

dos para embarcar rumo à aventura? 

Então vamos viajar!

Estátua da LiberdadeCentral Park Brooklyn
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Agência viagens e operador turístico 

Vilamoura | RNAVT6158
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(+351) 964 998 811 | info@queresviajarcomigo.com
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