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1º dia | NOVA YORK 
Bem-vindos à cidade de Nova York! Traslado 
ao hotel. Tempo livre para explorar a cidade. 
Aproveite a ótima localização do hotel, a 
poucos passos da famosa e iluminada Times 
Square. Check-in inicia às 16h horas. Caso 
chegue mais cedo, poderá guardar sua mala 
no hotel e aproveitar a cidade por conta 
própria até que seu quarto esteja pronto. 

2º dia |  NOVA YORK | FILADÉLFIA |  
WASHINGTON 

Café da manhã. Saída rumo a Filadélfia. 
Passaremos pelos estados de Nova Jersey, 
Pensilvânia, Delaware e Maryland. Visita 
a Filadélfia, berço da independência 
Americana. Excursão panorâmica da 
cidade, destacando o Sino da Liberdade e 
ao Palácio da Independência, local onde 
em 1776 foram redigidos alguns dos 
documentos mais importantes da história 
dos Estados Unidos. Serão também visitados 

outros locais de grande interesse turístico. 
Tempo para almoço por conta própria na 
Filadélfia. Em seguida, continuamos nossa 
viagem com destino a Washington DC. 
Restante do tempo livre e hospedagem. 

3º dia | WASHINGTON
Café da manhã. Excursão panorâmica com 
duração de 4 horas incluindo paradas 
para fotografias, onde passaremos pela 
Casa Branca (sede política dos Estados 
Unidos), Capitólio e pelos mais famosos 
monumentos de Washington: Lincoln, 
Jefferson, Memorial do Vietnam, da Coréia 
e outros. Visita também ao cemitério de 
Arlington, o mais famoso cemitério militar 
dos Estados Unidos, local do túmulo dos 
Soldados Desconhecidos (no entanto 
reconhecidos pelo heroísmo a pátria 
durante as guerras). Serão também visitados 
outros locais de grande interesse turístico. 
Tarde livre para aproveitar e explorar a 
cidade. Aproveite que seu hotel esta a 
poucos passos de Dupont Circle, um 
bairro histórico e muito movimentado, 
cheios de bares e restaurantes. 

4º dia |  WASHINGTON | BOSTON 
Café da manhã. Saída para Boston. Durante 
o percurso, aproveite para desfrutar da 
paisagem antes de chegar ao próximo 
destino. Chegada e restante da tarde 
livre para explorar a cidade por conta 
própria. Desfrute de um dos hotéis mais 
luxuosos de Boston e aproveite a excelente 
localização do hotel, a poucos passos 
das principais atracões da cidade. 

Parte Terrestre | Preços em Dólares Americanos (US$), por pessoa, sujeitos a alterações e disponibilidade. 
| Apto. Standard. | *Crianças de 2 a 16 anos, dividindo o quarto duplo com 2 adultos (sem cama extra).

Período SINGLE DUPLO DUPLO TWIN TRIPLO QUÁDRUPLO CRIANÇA*

2017 5 JUL | 9 AGO 3.431 2.274 2.380 1.957 1.766 1.000
2017 7 JUN | 30 AGO 3.727 2.425 2.524 2.032 1.822 1.000
2017 24 MAI | 11 OUT 3.857 2.592 2.715 2.212 1.995 1.000

5º dia | BOSTON 
Café da manhã. Excursão panorâmica 
para conhecer melhor a histórica cidade 
de Boston, visitando a Universidade de 
Harvard, a Igreja de Trinity, Beacon Hill, 
Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(M.I.T), Mercado Quincy e o Parque 
Common. Depois da excursão, tarde livre 
para explorar a cidade por conta própria. 
Aproveitando a localização do hotel, uma 
sugestão é fazer a “trilha da liberdade’’, uma 
trilha de tijolos vermelhos que leva aos 
principais pontos históricos de Boston.

6º dia |  BOSTON | NEWPORT |  
NOVA YORK 

Café da manhã. Saída rumo ao belo porto 
de Newport, passando pelas vistosas 
mansões milionárias do século passado, 
entre as quais se destacam as das famílias 
Vanderbilt, Berwind, e Fair Oelrichs. Regresso 
à Nova York. Chegando ao destino, poderá 
aproveitar o resto da tarde livre, para 
conhecer um pouco mais da cidade. 

7º dia |  NOVA YORK
Café da manhã. Em seguida, saída para 
visita panorâmica para conhecer melhor 
a cidade de Nova York. Visitaremos os 

Inclui
•  8 noites de hospedagem 

em hotéis categoria 
superior

•  8 cafés da manhã
•  Transporte em ônibus 

de luxo
•  Traslados de chegada 

e saída
•  Guia acompanhante 

falando português 
durante todo o percurso

•  Wi-fi incluído em todos 
os hotéis

•  As visitas às cidades de 
Nova York, Filadélfia, 
Washington D.C, Boston 

e Newport comentadas 
pelo guia-acompanhante 
ou por um guia-local

•  Todas as visitas 
mencionadas no 
itinerário, exceto quando 
são indicadas como 
visitas opcionais

SONHO AMERICANO
MAIO A OUTUBRO 2017 
Início em Nova York

9 dias
Saídas 2017

Maio 24
Junho 7
Julho 5
Agosto 9, 30
Outubro 11

Hotéis Previstos

Nova York Tryp Times Square South Hotel
Paramount Hotel (24 MAI e 11 OUT)

Washington Washington Marriott Georgetown
Boston The Westin Boston Waterfront

seguintes bairros: Central Park, Times 
Square, Soho, Pequena Itália, Wall Street 
e outros importantes pontos turísticos da 
Grande Maçã. (Não inclui entrada a estátua 
da liberdade). Tempo para almoço por conta 
própria em Nova York. Despois do almoço, 
saída para visita ao Mills at Jersey Gardens, 
um dos maiores centros comerciais do país 
e que conta com mais de 200 lojas e muitos 
descontos. Traslado de volta ao hotel na 
hora marcada e noite livre para aproveitar 
um pouco mais de Nova York.   

8º dia | NOVA YORK 
Chegamos ao último dia de passeio 
desta adorável e inesquecível viagem. 
Após o café da manhã, dia livre para fazer 
atividades na cidade mais cosmopolita 
dos Estados Unidos, como passear pela 
luminosa Times Square, caminhar pelo 
Central Park que é cenário de muitos 
filmes e series, comer uma boa massa 
na Little Italy, visitar o bairro fashion de 
SoHo, conhecer o famoso Brooklyn ou 
ainda visitar a histórica Grand Central.

9º dia | NOVA YORK
Café da manhã. Em hora determinada 
localmente, traslado até o aeroporto. Os 
quartos estarão disponíveis até às 11h.

GRUPO EXCLUSIVO  
com GUIA ABREU  

em português

•  Mais de 170 anos de experiência, 
com mais de 40 anos no Brasil.

•  Aéreos e hotéis: sempre as 
melhores alternativas.

•  Qualidade no atendimento, produtos 
e serviços no mundo todo.

•  Ampla oferta de Saídas Garantidas.
•  Abreu em Orlando e Toll 

Free 24h, em português.
•  Viagens personalizadas: você decide 
o destino, nós organizamos tudo.

•  Grupos exclusivos: ônibus ABREU 
com guia em português.

•  Consulte também as principais 
estações de Ski nos Estados Unidos.

•  Grupos para Orlando com Guia 
brasileiro desde o Brasil.  
Ingressos para shows e parques.  
Visite www.abreuorlando.com.brEs
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Nova York

http://abreutur.com.br/
http://www.abreuorlando.com.br/
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Inclui
•  10 noites de hospedagem 

em hotéis categoria superior
•  10 cafés da manhã
•  1 almoço rápido no Parque 

Nacional do Everglades
•  Transporte em ônibus/van 
de luxo

•  Traslados de chegada e saída
•  Bagageiro em todos os 

hotéis (1 mala por pessoa)

•  Guia acompanhante falando 
português durante todo 
o percurso (exceto em 
Orlando)

•  No 8º e 10º dias, um guia 
ABREU estará disponível no 
lobby do hotel das 08:30 até 
às 10:00 para assistência, 
assim como para os 
traslados de saída;

•  Wi-fi incluído em todos os 
hotéis

•  Visitas e atracões 
mencionadas como 
‘’incluídas’’ no roteiro

•  Ingressos: Magic Kingdom 
Park, Epcot, Everglades 
(aerobarco); Dali Museum; 
Cirque du Soleil (La Nouba)

•  Todas as visitas mencionadas 
no itinerário, exceto quando 
são indicadas como visitas 
opcionais

BELEZAS DA FLÓRIDA
JUNHO A OUTUBRO 2017 
Início em Miami

11 dias
Saídas 2017

Junho 18
Julho 16
Agosto 20
Setembro 10
Outubro 22

Hotéis Previstos

Miami The Hall South Beach
Key West Hilton Garden Inn
Naples Hamptom Inn Naples
Clearwater Sheraton Sand Key Resort
Orlando Disney´s Caribbean Beach Resort

1º dia | MIAMI
Bem-vindos à cidade de Miami! Traslado 
ao hotel na hora marcada e early check in 
(os passageiros que chegarem ao hotel até 
as 9:00am terão direito ao café da manhã). 
Tempo livre para explorar a cidade. Aproveite 
a ótima localização do hotel, em South Beach, 
para dar uma caminhada pela praia. Tarde livre.

2º dia | MIAMI 
Café da manhã americano. Começamos o dia 
com uma visita panorâmica para conhecer 
diversas partes de Miami. De Miami Beach a 
Pequena Havana, passando pela Ocean Drive 
visitando os quase 1.000 edifícios de estilo Art 
Deco que existem em suas ruas. Passaremos 
por Little Havana e por Coral Gables. Por 
último, passaremos por Coconut Grove, 
bairro com ar boêmio perfeito para relaxar no 
fim do dia, com boutiques charmosas e cafés. 
Traslado ao hotel e tempo livre.

3º dia | MIAMI | KEY WEST
Café da manhã americano. Saída rumo a Key 
West, situada somente a 140km de Cuba. 
Lá teremos a oportunidade de conhecer o 
‘’Sunset Celebration’’, na Mallory Square, onde 
se tem uma linda visão do pôr do sol. No 
horário marcado, traslado de volta ao hotel.

4º dia |  KEY WEST | EVERGLADES 
| NAPLES

Café da manhã americano. Saída para o 
Parque Nacional dos Everglades. Declarado 
património mundial pela UNESCO, o parque 
é o terceiro maior dos Estados Unidos. Depois 
do almoço (incluído), faremos um tour de 
aerobarco (incluído).  Saída para Naples, 
considerada uma das jóias da Flórida. No 
horário marcado, traslado de volta ao hotel.

5º dia |  NAPLES | ST. PETERSBURG 
| CLEARWATER

Café da manhã americano. Saída rumo a 
Clearwater, praia de areia branca e água 
cristalina, considerada uma das mais belas 
dos Estados Unidos. No caminho, faremos 
uma parada em St. Petersburg, onde 
visitaremos ‘’The Dali Museum’’ (incluído). 
Depois da visita ao museu, teremos tempo 
livre para almoçar e caminhar pela cidade. 
Depois do almoço, saída a Clearwater, 
onde poderemos aproveitar nosso hotel de 
frente ao mar do Golfo do México. O Hotel 
se encontra a poucos passos do ‘’Shoppes 
of Sand Key’’, que oferece várias opções de 
restaurantes e lojas.

6º dia |   CLEARWATER
Café da manhã americano. Dia livre para 
relaxar e aproveitar a praia do Golfo do México.

7º dia |  CLEARWATER | TAMPA 
| ORLANDO

Café da manhã americano. Saída em direção 
a Orlando, mas antes faremos uma breve 
parada pela cidade de Tampa, passando pelo 
centro histórico e depois seguiremos viagem. 
Antes de chegar ao hotel, passaremos no 
Premium Outlets em Orlando.  Depois das 
compras, iremos em direção ao nosso hotel, 
localizado dentro do complexo da Disney.

8º dia |  ORLANDO
Café da manhã com voucher da Disney, que 
dá direito a: 1 prato de café da manhã (exceto 
Steak & Egg platter) mais uma bebida não 
alcoólica. Dia de visitar o Magic Kingdom, um 
dos parques mais famosos da Disney onde 
você poderá encontrar seu mais conhecido 
ícone, o castelo da Cinderela, além é claro, 
dos queridos personagens Mickey, Minnie, 
Pateta, Pluto e muitos outros durante o 
famoso desfile. Saída e regresso no horário 
a ser decidido por cada passageiro. Deve-se 
utilizar o transporte da Disney.

9º dia |  ORLANDO
Café da manha com voucher da Disney, 
que dá direito a: 1 prato de café da manhã 
(excepto Steak & Egg platter) mais uma bebida 

não alcoólica. Dia de visitar o EPCOT. Lugar 
onde as maravilhas de hoje e as tecnologias 
de amanhã se encontram para criar uma 
experiência incrível. No fim do dia não deixe 
de ver o emocionante show Iluminations: 
Reflections of Earth, com uma mistura de 
fogos, luzes e música. Saída e regresso no 
horário a ser decidido por cada passageiro. 
Deve-se utilizar o transporte da Disney.

10º dia |  ORLANDO
Café da manha com voucher da Disney, 
que da direito a: 1 prato de café da manhã 
(excepto Steak & Egg platter) mais uma 
bebida não alcoólica. Dia livre. Pode-se 
escolher entre relaxar no hotel, conhecer outro 
parque da Disney ou da Universal Studios 
Orlando (passeios opcionais e não incluídos). 
À noite, vamos assistir ao espetáculo do Cirque 
Du Soleil, La Nouba. Após o show, retorno 
ao hotel.

11º dia |  ORLANDO
Café da manha com voucher da Disney, 
que dá direito a: 1 prato de café da manhã 
(excepto Steak & Egg platter) mais uma 
bebida não alcoólica. Traslado ao aeroporto 
na hora marcada. Atentar que o check out 
deve ser feito até às 11h. 

Parte Terrestre | Preços em Dólares Americanos (US$), por pessoa, sujeitos a alterações e disponibilidade. 
| Apto. Standard. | *Crianças de 2 a 16 anos, dividindo o quarto duplo com 2 adultos (sem cama extra).

Período SINGLE DUPLO DUPLO TWIN TRIPLO QUÁDRUPLO CRIANÇA*

2017 20 AGO | 10 SET 4.224 3.004 3.071 2.669 2.475 1.598
2017 18 JUN | 16 JUL | 22 OUT 4.456 3.114 3.154 2.750 2.537 1.598

GRUPO EXCLUSIVO  
com GUIA ABREU  

em português

Miami

http://abreutur.com.br/
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Monterey

Las Vegas

Saídas 2017

Agosto 14
Setembro 11

Parte Aérea + Terrestre | Preços em Dólares Americanos (US$), por pessoa, sujeitos a alterações  
e disponibilidade. | Apto. Standard.

Período SINGLE DUPLO TRIPLO QUÁDRUPLO

2017 14 AGO 6.703 4.907 4.447 4.218
2017 11 SET 6.913 5.116 4.657 4.427

1º dia | GUARULHOS | LAS VEGAS
Apresentação no aeroporto de Guarulhos 
três horas antes da partida. Embarque 
e partida em avião da DELTA com 
destino a Las Vegas e conexão em 
Atlanta. Refeições e noite à bordo. 

2º dia | LAS VEGAS 
Chegada em Las Vegas e traslado privativo 
do aeroporto ao hotel. Os quartos estarão 
disponíveis a partir das 16h00. Restante do 
dia livre para atividades independentes.

3º dia | LAS VEGAS
Manhã livre. À tarde, faremos um tour de 
compras (5 h de duração) em um Outlet. 
Opcional: À noite, possibilidade de fazer 
um “tour by night” para conhecer a famosa 
avenida “Strip”, um show de luzes e neon, e a 
“Fremont Street Experience “ em downtown.

4º dia | LAS VEGAS
Manhã livre. À tarde faremos um tour de 
compras (5 h de duração) em um Outlet. 
Opcionais: Passeio ao Grand Canyon de 
ônibus ou helicóptero, excursão para 
conhecer a enorme barragem “Hoover 
dam” e tickets para shows noturnos.

5º dia | LAS VEGAS | SAN DIEGO 427 Km
Partiremos de Las Vegas atravessando 
o deserto de Mojave com destino 
a San Diego, uma das mais belas 
cidades do sul da Califórnia. Opcional: 
San Diego à noite com jantar.

6º dia |   SAN DIEGO |  
LOS ANGELES 180 Km

Pela manhã um city tour para conhecer 
os principais pontos turísticos 
desta encantadora cidade de San 
Diego. À tarde, continuaremos a 
viagem com destino a Los Angeles. 
Opcional: Compras e jantar na 
famosa cidade de Santa Monica.

7º dia | LOS ANGELES
Pela manhã faremos um tour por 
Los Angeles “a Cidade dos Anjos”, 
começando por downtown e Olvera 
Street, passando pelo Walt Disney 
Concert Hall e o centro musical da 
cidade. Depois prosseguiremos até 
a badalada Sunset Blvd., a sofisticada 
Rodeo Drive e chegando ao coração de 
Hollywood, onde visitaremos a calçada 
da fama, o teatro Dolby onde acontece 
a entrega do Oscar. Opcional: Universal 
Studios (4 horas) com traslados.

8º dia |  LOS ANGELES |  
SANTA BARBARA 163 Km

Pela manhã, partiremos em direção 
a cidade histórica de Santa Barbara, 
antes conhecida como “a Rainha 
das Missões”, que guarda traços 
marcantes da presença Espanhola 
na região, e hoje chamada de Riviera 
Americana. Tarde e noite livres.

9º dia |  SANTA BARBARA | 
CARMEL VALLEY | 
MONTEREY 381 Km

Saída de Santa Barbara com destino a 
Carmel, uma sofisticada cidade com 
seus charmosos cafés, boutiques, 
galerias de arte, etc. Depois, 
percorreremos a estrada litorânea 
conhecida como “17-Mile Drive” com 
lindas vistas panorâmicas. Seguiremos 
para Monterrey, que foi a primeira 
capital da Califórnia. Visitaremos a rua 
“Cannery Row”, cheia de souvenires 
e restaurantes a beira mar. Opcional: 
“Monterey Bay Aquarium”, o famoso 
aquario de Monterrey. 

10º dia |  MONTEREY |  
SÃO FRANCISCO 190 Km

Hoje continuaremos a nossa viagem para 
São Francisco. Pela manhã faremos um tour 
pela cidade que é conhecida como “The 
City by the Bay”, com suas diversas atrações 
como: a ponte “Golden Gate”, o vibrante 
centro da cidade “Union Square”, Twin Peaks 
e o Pier 39. Hospedagem. Opcional: tour by 
night com jantar em um restaurante local.

11º dia | SÃO FRANCISCO
Dia livre para atividades de caráter pessoal. 
Opcional: Pela manhã passeio à Sausalito, uma 
antiga vila de pescadoras e hoje um sofisticado 
balneário com opções de restaurantes. 

12º dia |  MONTEREY | NAPA | 
SÃO FRANCISCO

Hoje visitaremos a região vinícola de Napa 
Valley. Faremos um tour e degustação de 
vinhos acompanhado de um almoço (estilo 
pic-nic) ao ar livre em uma das vinícolas 
locais. Delicie-se no mundo dos vinhos da 
Califórnia. Noite livre.

13º dia |  SÃO FRANCISCO | 
GUARULHOS

Traslado privativo ao aeroporto para 
embarque no voo com destino a São Paulo 
e fim dos nossos serviços. Atentar que o 
check-out deve ser feito até às 11h.

Hotéis Previstos
Las Vegas Treasure Island

San Diego Embassy Suites by Hilton San 
Diego

Los Angeles Millennium Biltmore
Santa Barbara Hyatt Santa Barbara

Monterey Intercontinental The Clement 
Monterey

São Francisco Stanford Court

Inclui
•  Passagem aérea voando 

Delta Airlines em classe 
econômica promocional 
saindo de São Paulo

•  11 noites de hospedagem 
em hotel de primeira 
categoria com café da 
manhã americano

•  Serviços de maleteiros 

nos hotéis máximo de 2 malas 

por pessoa

•  Todo o trajeto terrestre 
em ônibus de turismo 
de luxo 

•  Guia de língua 
portuguesa durante todo 
o percurso em ônibus 

•  City tour em Los Angeles 
e São Francisco

•  Tour de compras em dois 
Outlets em Las Vegas 

•  Entrada para a 17-Mile 
Drive

•  Excursão a uma vinícola 
em Napa Valley incluindo 
degustação de vinhos e 
almoço

•  Gratificações para 
motorista e guia 

CALIFÓRNIA ESPETACULAR
AGOSTO A SETEMBRO 2017 
Início em Las Vegas

13 dias
GRUPO EXCLUSIVO  

com GUIA  
em português

http://abreutur.com.br/
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Nova Orleans

Chicago

Big IslandALOHA HAWAII
JANEIRO a DEZEMBRO 2017 
Início em Honolulu

12 dias
Inclui
•  11 noites de hospedagem em hotéis de 

categoria Primeira e Turista Superior com 
café da manhã buffet 

•  Bilhete aéreo para os trechos Ilhas de 
Honolulu/ Maui e Maui/ Hawaii (Big Island)

•  Transfers aeroporto/ hotel/ aeroporto 
•  Circuito em ônibus ou van  

de acordo com o número de participantes 
•  Guia acompanhante brasileiro durante 

todo o circuito 
•  Visitas com acompanhamento de guias 

locais em português 
•  Ingresso para visita ao Parque Nacional 

dos Vulcões Hawaii 
•  Ingresso para visita ao Museu USS 

Arizona Memorial (Pearl Harbour)
•  Visita ao Iao Valley State Parque 
•  Visita a La Haina 
•  Transporte gratuito de 1 (uma) mala por 

pessoa qualquer excesso de bagagem fica sujeito 
a disponibilidade de transporte e aos custos inerentes 
deste excesso

•  Gorjetas a maleteiros nos hotéis de  
1 mala por pessoa 

•  Taxas hoteleiras de turismo e serviço 
•  Visita a Punaluu Black Sand Beach

A partir de:

US$3.564

ALASKA  
COMPLETO
MAIO a SETEMBRO 2017 
Início em Anchorage

9 dias

Inclui
•  8 noites de hospedagem no hotel 

selecionado com café da manhã 
•  Traslados aeroporto/ hotel/ aeroporto
•  Guia espanhol durante todo o circuito 
•  Passeio à cidade de Anchorage
•  Viagem de trem de Fairbanks a Talkeetna 
•  Visita ao Centro de Conservação de Animais 

Silvestres do Alaska 
•  Tour ao Parque Nacional de Denali

A partir de:

US$4.647

CHICAGO A 
NOVA ORLEANS
JULHO a SETEMBRO 2017 
Início em Chicago

9 dias
Inclui
•  8 noites de hospedagem com café da 

manhã americano em hotéis de categoria 
primeira

•  Transfers aeroporto/ hotel/ aeroporto  
no horário entre 7h às 22h

•  Circuito em ônibus, microônibus ou van 
de acordo com o número de passageiros

•  Visitas com acompanhamento de guias 
locais falando espanhol ou português 

•  Transporte gratuito de 1 mala por 
pessoa qualquer excesso de bagagem fica sujeito 
a disponibilidade de transporte e aos custos inerentes 
deste excesso

•  Taxas hoteleiras de turismo e serviço

A partir de:

US$2.511

ENCANTOS DA 
CALIFÓRNIA
JANEIRO a DEZEMBRO 2017 
Início em São Francisco

8 dias

Inclui
•  7 noites de hospedagem em hotéis de 

categoria Primeira e Turista Superior com 
café da manhã (buffet)

•  Circuito em ônibus, microônibus ou van de 
acordo com o número de participantes

•  Transfers aeroporto / hotel / aeroporto;
•  Guia acompanhante brasileiro durante todo 

o circuito
•  Visitas com acompanhamento de guias 

locais em português
•  Todas as visitas mencionadas no itinerário, 

excedo quando indicadas como visitas 
opcionais

•  Ingresso para visita na Universal Studios 
Hollywood

•  Transporte gratuito de 1 mala por pessoa 
qualquer excesso de bagagem fica sujeito a disponibilidade 
de transporte e aos custos inerentes deste excesso

•  Gorjetas a maleteiros nos hotéis de  
1 mala por pessoa

A partir de:

US$2.199

São Francisco Chicago

Anchorage

http://abreutur.com.br/
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Washington

NOVA YORK 
FASHION
JANEIRO a DEZEMBRO 2017 

8 dias

Inclui
• 7 Noites de hospedagem em Nova York

•  Transfers regulares in / out +  
tour panorâmico

• Tour Sex & the City 

• Ingresso para peça na Broadway 

• Tour de Chocolates, Vinhos e Sobremesas 

• Tour de Filmes Clássicos 

A partir de:

US$1.011

NOVA YORK & 
WASHINGTON
JANEIRO a DEZEMBRO 2017 
Início em Nova York

8 dias

Inclui
• 5 Noites de hospedagem em Nova York
•  Transfers regulares in/ out em Nova York + 

tour panorâmico
• Trem AMTRAK NYC/ Washington DC
• 2 Noites de hospedagem em Washington
•  Transfers regulares in/ out em Washington + 

tour panorâmico

A partir de:

US$1.029

NOVA YORK & 
MIAMI
JANEIRO a DEZEMBRO 2017 
Início em Nova York

8 dias

Inclui
• 4 Noites de hospedagem em Nova York

•  Transfers regulares in / out em Nova York + 
tour panorâmico

• 3 Noites de hospedagem em Miami 

•  Transfers regulares in / out em Miami + tour 
panorâmico

A partir de:

US$957

NOVA YORK 
JANEIRO a DEZEMBRO 2017 

5 dias

Inclui
• 04 noites de hospedagem em Nova York

•  Transfers regulares aeroporto/ hotel/ 
aeroporto

• Tour panorâmico

•  Passeio regular ao Woodbury Common
A partir de:

US$489

ROTA DOS  
VINHOS 2017
ABRIL 2017 a MARÇO 2018 
Início em São Francisco

8 dias
Inclui
•  7 noites de hospedagem em hotéis de 

categoria Primeira/ Luxo; 

•  Transfers privativos aeroporto/ hotel/ 
aeroporto

•  Traslados para os trechos São Francisco/ 
Sonoma e Napa Valley/ São Francisco 

•  Tour nas vinícolas de Sonoma 

•  Tour privativo nas vinícolas de Napa 
Valley 

•  Passeio de trem “Napa Valley Wine Train”

A partir de:

US$2.692

SÃO FRANCISCO  
E BIG SUR
ABRIL 2017 A MARÇO 2018 
Início em São Francisco

7 dias
Inclui
• 2 noites de hospedagem em Big Sur

•  2 noites de hospedagem em Santa Barbara

•  2 noites de hospedagem em São Francisco

•  1 semana de aluguel de carro com GPS

O pacote pode ser feito na ordem inversa, começando  
em Los Angeles e terminando em São Francisco.

A partir de:

US$2.508

SANTA BARBARA  
E SANTA MONICA
ABRIL 2017 A MARÇO 2018 
Início em Santa Monica

7 dias
Inclui
•  3 noites de hospedagem em Santa Monica

•  3 noites de hospedagem em Santa 
Barbara

•  1 semana de aluguel de carro com GPS
O pacote pode ser feito na ordem inversa, começando  
em Santa Barbara e terminando em Santa Monica.

A partir de:

US$2.078

Napa Valley

Big Sur

Santa Barbara
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Kauai

HonoluluMaui

4 ILHAS  
HAVAIANAS
JANEIRO a DEZEMBRO 2017 
Início em Honolulu

14 dias

Inclui
• 4 noites em Honolulu
• 3 noites em Kauai
• 3 noites em Maui
• 3 noites em Big Island
•  Traslados de chegada e saída  

Honolulu e Maui
• Visita panorâmica de cidade em Honolulu
•  Visita ao Iao Valley/ Lahaina  

em espanhol em Maui
•  Aluguel de carro compacto por 3 dias  

com quilometragem ilimitada  
em Big Island e Kauai

• Colar de flores frescas

A partir de:

US$2.820

HONOLULU  
& BIG ISLAND
JANEIRO a DEZEMBRO 2017 
Início em Honolulu

8 dias

Inclui
• 4 noites em Honolulu 
• 3 noites em Big Island 
•  Traslados de aeroporto/ hotel/ aeroporto 

em Honolulu
• Visita panorâmica de cidade em Honolulu
• Colar de flores frescas
•  Aluguel de carro compacto por 3 dias com 

quilometragem ilimitada em Big Island

A partir de:

US$1.120

HONOLULU  
& KAUAI
JANEIRO a DEZEMBRO 2017 
Início em Honolulu

8 dias

Inclui
• 4 noites em Honolulu 
• 3 noites em Kauai 
•  Traslados de aeroporto/ hotel/ aeroporto 

em Honolulu
• Visita panorâmica de cidade em Honolulu
• Colar de flores frescas
•  Aluguel de carro compacto por 3 dias com 

quilometragem ilimitada para em Kauai

A partir de:

US$1.555

HONOLULU  
& MAUI
JANEIRO a DEZEMBRO 2017 
Início em Honolulu

8 dias

Inclui
• 4 noites em Honolulu 
• 3 noites em Maui 
•  Traslados de aeroporto/ hotel/ aeroporto em 

Honolulu e Maui
• Visita panorâmica de cidade em Honolulu
• Colar de flores frescas
•  Visita ao Iao Valley / Lahaina em espanhol 

em Maui

A partir de:

US$1.841

HONOLULU, 
KAUAI & MAUI
JANEIRO a DEZEMBRO 2017 
Início em Honolulu

11 dias

Inclui
• 4 noites em Honolulu 
• 3 noites em Kauai 
• 3 noites em Maui 
•  Traslados de aeroporto/ hotel/  

aeroporto em Honolulu e Maui
• Visita panorâmica de cidade em Honolulu
•   Visita ao Iao Valley/ Lahaina  

em espanhol em Maui
• Colar de flores frescas
•  Aluguel de carro compacto por 3 dias com 

quilometragem ilimitada em Kauai

A partir de:

US$2.380

CHICAGO & 
MIAMI 
JANEIRO a DEZEMBRO 2017 
Início em Chicago

8 dias

Inclui
• 3 noites de hospedagem em Chicago 

• Transfers regular in/out em Chicago 

• 4 noites de hospedagem em Miami  

• Transfers regulares in/ out em MiamiA partir de:

US$1.063

NOVA YORK & 
CHICAGO 
JANEIRO a DEZEMBRO 2017 
Início em Nova York

8 dias

Inclui
• 4 noites de hospedagem em Nova York

•  Transfers regular  in / out em Nova York + 
tour panorâmico

• 3 noites de hospedagem em Chicago 

• Transfers regular in / out  em Chicago 
A partir de:

US$796

LAS VEGAS  
COM CIRQUE DU SOLEIL 
JANEIRO a DEZEMBRO 2017 

5 dias

Inclui
• 04 noites de hospedagem em Las Vegas

•  Transfers regulares aeroporto/ hotel/ 
aeroporto

•  Ingresso Cirque du Soleil  
espetáculos de 2ª a 5ª categoria D

•  Tour noturno da cidade de Las Vegas
A partir de:

US$586

MIAMI 
JANEIRO a DEZEMBRO 2017 

6 dias

Inclui
• 5 noites de hospedagem em Miami 

•  Traslados aeroporto / hotel / aeroporto 
somente para hotéis localizados em Miami Beach  
ou Miami Downtown

• Tour de compras ao Sawgrass MillsA partir de:

US$693

NOVA ORLEANS 
& MIAMI 
JANEIRO a DEZEMBRO 2017 
Início em Nova Orleans

8 dias

Inclui
• 3 noites de hospedagem em Nova Orleans 

•  Transfers regular in/ out em Nova Orleans + 
tour panorâmico

•  4 noites de hospedagem em Miami 

•  Transfers regulares in / out  em Miami +  
tour panorâmico

A partir de:

US$1.280

http://abreutur.com.br/


CONTRATO DE ADESÃO: as Condições Gerais aplicáveis  
a estes programas de viagem são as expressas no  
Contrato de Adesão especificado, em cada programa,  
no nosso site abreutur.com.br

OS PREÇOS AQUI PUBLICADOS, NÃO INCLUEM TAXAS GOVERNAMENTAIS, CUJO VALOR SERÁ INFORMADO NO ATO DA RESERVA.  
OS PREÇOS PUBLICADOS NESTE CATÁLOGO ESTÃO EM DÓLARES AMERICANOS (US$), SÃO POR PESSOA E NÃO INCLUEM PASSAGEM AÉREA.

Sonhe o mundo e viaje com Abreu. 
Para qualquer destino, escolha a experiência e a qualidade de quem realiza sonhos e viagens há 175 anos.

http://abreutur.com.br/

