NOVA IORQUE, PELAS RUAS DA
BIG APPLE
DETALHES DA VIAGEM
• Tipo: Cultural
• Dificuldade: 2/5
• Conforto: 4/5
• Datas: 29 Ago, 2020 – 06 Set, 2020
• Duração: 9 dias / 8 noites
• Preço: 1.360€ / pessoa
• Limite de Inscrições: 5 - 10 pessoas
• Idade: + 16 anos

DESTAQUES
Sobe a arranha céus com vistas de cortar a respiração sobre a cidade!
Experimenta a gastronomia de rua clássica Nova Iorquina!
Conhece as dinâmicas das mais características e emblemáticas zonas de Manhattan!
Desfruta da arte que esta cidade oferece continuamente, seja nos melhores museus,
galerias ou em gigantescos murais ao virar da esquina!

Viaja à essência do Jazz que vibra pelas ruas e clubes alternativos da cidade e assiste e
sente a celebração de uma verdadeira experiência Gospel!

A EXPERIÊNCIA
Esta viagem pela “Big Apple” vai dar-te a visão duma Nova Iorque mais alternativa,
fugindo às vulgares convenções turísticas de uma das mais visitadas metrópoles mundiais,
acedendo a uma profundidade diferente, apenas vivenciada pelos nativos desta gigante
cidade.
Vistas aéreas e viagens pelo underground são estímulos que transformam a nossa forma
de percepcionar a realidade, escalas de uma urbe que nos acolhe e nos revela como uma
engrenagem dum gigante mecanismo que nunca pára.
É uma viagem em busca de sítios especiais que transpiram a verdadeira essência, na
gastronomia, nos sabores e nos cheiros, nos sons que a cidade debita constantemente,
procurando as cores que explodem e pedem para ser registadas. Esta é sem dúvida uma
experiência sensorial intensa que se pretende marcante e memorável!

ITINERÁRIO
Dia 1 | Origem – Nova Iorque
Este será o teu dia de viagem e por isso um dia mais relaxado. O ponto de encontro será
no hotel, em horário a acertar e após um breve briefing, faremos uma deslocação a
Manhattan apenas para sentir o ritmo da cidade e passear descomprometidamente.
Jantaremos pelo centro para o grupo se conhecer e antes de recolhermos e descansar,
iremos à Times Square. É muito impactante esta passagem pelo epicentro logo na
chegada à cidade que nunca dorme.
Estadia: Hotel

Dia 2 | Manhattan
Sendo um Domingo este primeiro dia na cidade, não podemos perder a oportunidade de
assistir a uma celebração de Gospel numa congregação do Harlem.
Aproveitando a passagem por este bairro, visitamos o Marcus Garvey Park, e almoçamos
a melhor Soul Food da cidade, antes de descer Manhattan pelo Central Park apreciando
a forma como os Nova Iorquinos vivem o parque ao Domingo.
Voltaremos ao centro de Manhattan a tempo de subir ao Observatory do Empire State

Building durante o lusco fusco para uma primeira vista aérea, que é sempre uma
experiência de cortar a respiração. Jantamos e aproveitamos para recolher e descansar já
que a semana promete ser intensa.
Estadia: Hotel

Dia 3 | Staten Island
Nesta manhã apanhamos o Ferry para Staten Island, uma das melhores formas de ver a
Estátua da Liberdade e depois de um breve passeio na ilha regressamos a Manhattan para
a zona do Financial District, onde se situava o famoso World Trade Center, para ver o
memorial e o edifício The Oculus passando por Tribeca, onde continuaremos até Lower
Manhattan.
Vamos subindo e conhecendo Union Square Park e Madison Square Park com tempo para
ver o icónico edifício Flatiron e experimentar os melhores Donuts de NY!
Dedicamos o resto do dia a passear pelo centro de Manhattan com tempo para as lojas e
as melhores pizza slices que a cidade pode oferecer.
Estadia: Hotel

Dia 4 | Brooklyn
Neste dia começamos por explorar Brooklyn Heights até ao Dumbo. Atravessamos a
Brooklyn Bridge a pé, de Brooklyn para Manhattan, uma experiência realmente marcante.
É completamente mandatório explorar Chinatown e Little Italy, assim como visitar o
Guggenheim Museum e ficar para sentir a noite Nova Iorquina pela Ludlow St.
Estadia: Hotel

Dia 5 | Dia Livre
Dia livre para desfrutar da cidade ao teu próprio ritmo!
Se não for essa a tua vontade, tenho algumas recomendações para este dia; fazer a Hush
Hip Hop Tour no Bronx e viajar na História da cultura que nasceu nesta cidade, ou ir ao
Museum of the City of New York onde se pode conhecer sempre melhor a história da “Big
Apple”. Ou então ir até à praia a Coney Island e passear no parque de diversões da cidade.
Podes ainda aproveitar o dia para ir a Queens ao Flashing Meadows Corona Park.
Estadia: Hotel

Dia 6 | MET
O Metropolitan Museum é uma experiência obrigatória mas que nos pode levar algumas
horas se o quisermos absorver convenientemente portanto o ideal será dedicar toda a
manhã a este museu. Podemos desfrutar de mais sitios emblemáticos, como a Grand
Central Station, passear na Broadway, na Quinta Avenida e ver o Madison Square Garden
entre outras coisas essenciais em Manhattan.
Terminar o dia com uma subida ao One World para mais uma vez ter uma percepção
diferente da escala da cidade.
Estadia: Hotel

Dia 7 | Soho - Chelsea
Depois do pequeno almoço, dirigimo-nos ao Soho, passeamos por Greenwich Village e
pelas ruas de Chelsea até chegarmos ao Chelsea Market para almoçar e entrarmos no
High Line, percurso que faremos na totalidade até chegarmos ao The Vessel, novo
edifício/escultura interativa que vale muito a pena visitar e já que às sextas a entrada no
MOMA é gratuita entre as 16h e as 20h, aproveitamos a oportunidade para passar num
dos mais importantes museus da cidade.
Jantar num dinner clássico americano é uma experiência a não perder e naturalmente a
minha proposta para hoje!
Estadia: Hotel

Dia 8 | Williamsburg
Depois do pequeno almoço rumamos a Williamsburg. É dia do Brooklyn Flea, uma das
melhores feiras de segunda mão da cidade. Este epicentro de cultura moderna da cidade
está repleto de murais de arte urbana e lojas interessantes que iremos explorar. A
proposta que vos sugiro depois, é atravessar a Williamsburg Brigde para Manhattan para
explorarmos o Lower East Side, a Bowery e a Alphabet City.
Depois de jantar pela zona dirigimo-nos a Greenwich Village para ouvir Jazz num dos
lendários clubes da zona.
Estadia: Hotel

Dia 9 | Nova Iorque - Origem
É o último dia desta viagem, dia de despedidas.
Mediante a hora de voo e já que é domingo pode haver ainda tempo para mais uma

experiência Gospel, desta vez por Brooklyn ou passear por Bedford Stuyvesant ou
Bushwick antes de rumar ao aeroporto.

O QUE ESTÁ INCLUÍDO?
• 8 Noites em alojamento, em hotel (quarto twin com WC privado)
• Todos os pequenos-almoços
• Todos os transportes descritos no programa (excepto de cariz pessoal)
• Entradas e actividades seguintes:
o

Metropolitan Museum

o

Guggenheim

o

MOMA

o

Empire State Building Observatory

o

One World

• Acompanhamento do líder da Landescape ao longo dos 9 dias

O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO?
• Voos internacionais (a partir de 550€)
• Visto ESTA (25$)
• Actividades opcionais/adicionais ao programa
• Alimentação não especificada (aproximadamente 40€/dia)
• Despesas pessoais
• Transfers de/para o aeroporto (cerca de 10$)
• Seguro pessoal (Obrigatório) – Recomendamos IATI Seguros

www.landescape.pt

