
PROGRAMA

1º DIA-27 De setembro-6ª feIrA-rIo De JANeIro ou sÃo PAuLo/NeW YorK
Apresentação no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/São Paulo e embarque no voo da DELTA 
ou American Airlines. A partida do Brasil é livre.

2º DIA-28 De setembro-sábADo-NeW YorK
Chegada em New York e traslado ao HOTEL PARK LANE, localizado no Central Park South, próximo à Quinta 
Avenida.

3º DIA-29 De setembro-DomINgo-NeW YorK/stoCKbrIDge, mA/mANCHester VILLAge, VermoNt
NEW ENGLAND, formada pelos seis estados situados no nordeste dos Estados Unidos: Connecticut, 
Massachusetts, Vermont, New Hampshire, Maine e Rhode Island - recebeu o seu nome do Capitão John Smith 
que explorava a região em 1614 para comerciantes ingleses. Toda a sua costa é formada por pequenos ou 
grandes portos, sendo que o de Boston logo se tornou o mais importante. Cadeia de montanhas ímpares se 
estende da costa para o seu interior, começando no Maine até as Montanhas Brancas em New Hampshire, 
seguido das gigantescas Montanhas Verdes, que ocupam de norte a sul o Estado de Vermont. A NOVA 
INGLATERRA-NEW ENGLAND foi fundada por fugitivos religiosos fortemente influenciados pelos ensinamentos 
de John Calvin. As circunstâncias na América os compeliram a fundar uma igreja separada. Eles substituíram os 
rituais da Igreja da Inglaterra por simples serviços de cultos em suas próprias casas, sendo que desencorajavam 
a luxúria e santificavam o trabalho. Os puritanos serviam admiravelmente a comunidade, e muitos dos 
seus líderes eram universitários. Para treinar homens para os serviços da Igreja e do Estado, foi fundada 
a Universidade de Harvard em 1636, e a de Yale em 1701. Nos próximos dias conheceremos um pouco da 
interessante história da fundação dos Estados da Nova Inglaterra, e apreciaremos a beleza e o colorido da mais 
bela estação do ano para se visitar a região.

Pela manhã partiremos de NEW YORK rumo à região das montanhas dos BERKSHIRES, uma área preservada 
com 100.000 acres de deslumbrantes paisagens. Percorreremos os Estados de Connecticut e Massachussets até 
chegarmos à Stockbridge, originalmente uma aldeia de índios, e hoje famosa por suas ilustres personalidades 
como o pintor Norman Rockwell, o escultor Daniel Chester French e os escritores Norman Mailer e Robert 
Sherwood. As pinturas de Norman Rockwell evocam o sentimento de alegria, gargalhadas, orgulho do campo, 
família e comunidade. A nossa primeira parada será no MUSEU DE NORMAN ROCKWELL, quando voltaremos 
ao passado singelo e puro do cotidiano americano tão bem retratado pelo artista em cenas quase místicas da 
vida em uma pequena cidade. Após o almoço no icônico restaurante do THE RED LION INN, em STOCKBRIDGE, 
prosseguiremos para o Estado de Vermont.

Construída em 1769, a propriedade era um centro de caça popular entre os britânicos. A Resort oferece 
confortos modernos, preservando, ao mesmo tempo, um pouco do charme do Velho Mundo. No final da tarde 
chegaremos a MANCHESTER VILLAGE e nos hospedaremos na elegante EQUINOX RESORT. Jantar no hotel.

NEW ENGLAND
As Folhagens de Outono, Museus e Mansões

EXTENSÃO A NEW YORK

27 de setembro a 06 de outubro de 2019

05 a 12 de outubro de 2019



4º DIA-30 De setembro-2ª feIrA-mANCHester VILLAge/WooDstoCK/mANCHester VILLAge
Hoje o dia será de exuberantes paisagens, como o “Pequeno Grande Canyon de Vermont” – Quechee Gorge, e a 
bela e histórica cidade de WOODSTOCK, cujo interesse de membros da família Rockfeller é o responsável pela 
sua impecável aparência. Almoço no WOODSTOCK INN, repleta de lojinhas encantadoras! Jantar no restaurante 
THE RELUCTANT PANTHER.

5º DIA-01 De outubro-3ª feIrA-mANCHester VILLAge/WILLIAmstoWN/mANCHester VILLAge
WILLIAMSTOWN é uma requintada cidade universitária com muitas atrações. Começaremos pelo STERLING 
AND FRANCINE CLARK ART INSTITUTE, aberto ao público em 1955, onde veremos a espetacular coleção 
particular do herdeiro das máquinas de costura Singer e sua esposa francesa.  Os trabalhos dos impressionistas 
incluem mais de 30 Renoirs, estátuas de Degas, quadros de Toulouse-Lautrec, sem mencionar as obras de 
pintores americanos como Homer, Sargent, Cassat e Remington. Após nossa visita ao museu, nada melhor que 
um pouco de shopping na Spring Street, para apreciar as peças de artesanato da Pottery Plus, as roupas na 
Zanna e antiguidades no The Library. Após o almoço em MANCHESTER visitaremos em North Adams, o MUSEU 
DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE MASSACHUSETTS – o Mass MoCA. Jantar na EQUINOX RESORT.

6º DIA-02 De outubro-4ª feIrA-mANCHester VILLAge/NeW HAmPsHIre/YorK HArbor, mAINe
Pela manhã partiremos para o Estado do Maine, cruzando o Estado de New Hamsphire. A GALERIA DE ARTE 
CURRIER é uma pequena joia de museu que foi restaurado, apresentando uma respeitável coleção de pinturas 
e esculturas. FRANK LLOYD WRIGHT foi um dos mais renomados arquitetos americanos, cuja vida pessoal foi 
pontilhada por tragédia e êxito. Responsável pelo projeto revolucionário do Museu Guggenheim, em New York, 
hoje teremos a oportunidade de conhecer um de seus projetos para residências mais conhecidos: a ZIMMERMAN 
HOUSE. A modernidade e simplicidade das linhas são características desse gênio da arquitetura. Chegaremos 
ao entardecer em YORK HARBOR, na costa do Estado do Maine. Almoço no restaurante da GALERIA CURRIER. 
Hospedagem e jantar de lagosta e babador no HARBOR PORCHES, no HOTEL STAGE NECK INN!

7º DIA-03 De outubro-5ª feIrA-YorK HArbor/NeWPort, rHoDe IsLAND
Partiremos pela manhã com destino a NEWPORT, cidade dos ricos e famosos, para conhecer as luxuosas mansões 
dos milionários americanos, sendo alguns cenários para diversos filmes, como o Great Gatsby e Age of Innocence 
entre outros. THE ELMS é uma residência de verão de 1901  do magnata do carvão da Pennsylvania, Edward J. 
Berwind. Inspirado no Castelo de Asniers, perto de Paris, foi projetado pelo famoso arquiteto Horace Trumbauer. 
Os jardins do THE ELMS são excepcionalmente bonitos. THE BREAKERS, de 1895, foi inspirado em palácios 
italianos e projetado pelo arquiteto Richard Morris Hunt para Cornelius Vanderbuilt.
Hospedagem e jantar no HOTEL MARRIOTT NEWPORT.

8º DIA-04 De outubro-6ª feIrA-NeWPort/NeW YorK
No retorno a New York passaremos por MYSTIC, pitoresca cidade litorânea com caravelas históricas e construções 
do século XVIII. Pernoite no HOTEL PARK LANE.

9º DIA-05 De outubro-sábADo-NeW YorK/rIo De JANeIro ou sÃo PAuLo
Manhã livre. À tarde, traslado ao aeroporto JFK e embarque para o Rio de Janeiro.

10º DIA-06 De outubro-DomINgo-rIo De JANeIro ou sÃo PAuLo
Chegada no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro ou no Aeroporto de Guarulhos.



OS PREÇOS INCLUEM

02 noites no •	 HOTEL PARK LANE, em New York
03 noites no •	 EQUINOX RESORT, em Manchester Village, Vermont  
01 noite no •	 STAGE NECK INN, em York Harbor, Maine
01 noite no •	 HOTEL MARRIOT NEWPORT, Rhode Island 
Café da manhã todos os dias inclusive em New York•	
09 refeições: 04 almoços e 05 jantares•	
Ingressos para as atrações e museus mencionados no programa•	
Tour guiado nos museus•	
Traslados Aeroporto/Hotel/Aeroporto•	
Guia saindo do Brasil•	
Gorjeta nos aeroportos e nos hotéis•	

PREÇOS POR PESSOA

OS PREÇOS NÃO INCLUEM

CONDIÇÕES GERAIS

AÉREOTERRESTRE

SEGURO VIAGEM Preços e reservas aéreas e terrestres sujeitos a •	
confirmação e disponibilidade no momento do 
pagamento do sinal
As Passagens Aéreas devem ser obrigatoriamente •	
emitidas pela MDETOURS 
Pagamentos em reais ao câmbio do dia da emissão do •	
bilhete

American Airlines•	  
Classe Executiva: USD 3,820. + Taxas 
Classe Econômica: USD 1,320. +  Taxas

 
Delta Airlines•	  
Classe Executiva: USD 3,915. + Taxas 
Classe Econômica: USD 1,625. +  Taxas

Apartamento Duplo:  USD 5,500.•	

Suplemento Individual USD 1,500.•	

O pagamento do suplemento individual será efetuado •	
com a última parcela 
Forma de Pagamento: (em reais ao câmbio do dia)•	

Passageiros com menos de 75 anos: USD  328,
(cobertura: EUR 500,000.)
Passageiros com menos de 75 anos: USD  358,
(cobertura: EUR 1,000,000.) 
Passageiros com mais de 75 anos: USD  492,
(cobertura: EUR 500,000.)
Passageiros com mais de 75 anos: USD  537,
(cobertura: EUR 1,000,000.) 

Os  valores referentes ao •	 IRRF de 6,383% e IOF de 0,3810% que serão cobrados junto com a 2ª parcela

A MDE-Turismo na qualidade de Operadora, declara que o programa apresentado será executado em atendimento:

a) às Condições Gerais que são entregues ao passageiro no ato da inscrição
b) às Condições Gerais estabelecidas pela deliberação da Embratur


