Lugares limitados
Inscreva-se Já .
Devolvemos quantias
pagas até 25 Março2022

CONVENÇÃO MUNDIAL
Viagens de : 3 a 10 Junho 2022 | só Convenção
e 3 a 15 Junho 2022 Convenção + Post Convenção

Houston

é a cidade mais populosa do estado do Texas e a quarta mais
populosa dos Estados Unidos. É a sede do Condado de Harris e possui território
nos condados de Fort Bend e Montgomery. Foi fundada em 30 de Agosto de
1836 pelos irmãos Augustus Chapman Allen e John Kirby Allen junto à baía de
Búfalo. Foi incorporada em 5 de Junho de 1837, tendo recebido o nome do então
presidente da República do Texas, General Sam Houston, que comandou
a Batalha de San Jacinto, que ocorreu a 40 Kms a leste de onde a cidade foi
estabelecida. A crescente actividade portuária e a indústria ferroviária,
combinadas com a descoberta de petróleo em 1901, induziram um rápido
aumento populacional da cidade. Na segunda metade do séc. XX, Houston
passou a comportar o Texas Medical Center - o maior aglomerado de
instituições médicas e de pesquisa do Mundo - e o Centro Espacial Lyndon B.
Johnson da NASA, onde funciona o Centro de Controle das Missões Espaciais. De
acordo com o censo de 2010, a cidade tem uma população de 2 milhões de
habitantes, numa área de 1 600 km. Houston é o centro económico da área metropolitana da Grande Houston - a sexta
maior do país, com uma população de cerca de 5 milhões de pessoas. A economia de Houston baseia-se num amplo parque
industrial nos sectores de energia, manufactura, aeronáutica, transportes e saúde. Somente a cidade de Nova
Iorque ganha de Houston no número de sedes das corporações integrantes da lista do Fortune 500. Comercialmente,
Houston está classificada como uma cidade global e a sua área é um importante centro na construção de equipamentos
petrolíferos. O Porto de Houston é líder nos Estados Unidos em transporte marítimo e o segundo em carga total
transportada. A cidade tem uma população multicultural com uma grande e crescente comunidade internacional. Abriga
muitas instituições culturais e exibições - atrai mais de 7 milhões de visitantes por ano para o distrito de museus. Houston
possui um visual activo e inúmeras execuções nas artes cénicas no distrito de teatros e é uma das poucas cidades dos
Estados Unidos que oferecem companhias residentes o ano inteiro em todos as maiores artes performativas.

Programa de viagem | Opção “A” - Só Convenção
1º. Dia | 3 Junho (Sexta) : LISBOA / NEWARK / HOUSTON
Comparência no Aeroporto de Lisboa pelas 08H25para formalidades de embarque, e partida às 10H25 em avião United
Airlines - voo UA0065 - com destino a Newark. Refeição e bebidas servidas a bordo. Chegada pelas 13h15 (hora local -5 que
em Lisboa). Mudança de avião e continuação da viagem às 15h50 também em equipamento da United Airlines – voo UA
0687 – com destino a Houston. Chegada pelas 18h34 (hora local -1 que em Newark). Assistência e transporte em viatura
privada para o Staybridge Suites Houston Galleria (https://www.ihg.com/staybridge/hotels/us). Alojamento.
2º. ao 6º. Dias | 4 a 8 Junho : HOUSTON
Estadia no Hotel em regime de alojamento e Pequeno Almoço buffet diário. Dias inteiramente dedicados à participação da
Convenção Mundial de Rotary International. Durante estes dias utilizaremos um serviço de Transfer privado do Hotel ao
Centro de Convenções de manhã com regresso ao Hotel final do dia.
7º. Dia | 9 Junho (Quinta) : HOUSTON / NEWARK / LISBOA
Pequeno Almoço buffet servido no Hotel. Inicio de tour pela cidade
de Houston começando pela Praça da Independência, e alguns dos
monumentos mais importantes da cidade como o Distrito Judicial, a
Market Square, a Área dos Teatros, o Herman Park, o Estádio NRG
Astrodome - o primeiro estádio fechado construído em todo o
Mundo. Depois, distanciar-nos-emos por 40 km a partir do centro
de Houston até o Centro Espacial de Houston observar de perto as
aventuras dos EUA no espaço. O Centro Espacial de Houston é o
centro de visitantes do Centro Espacial Lyndon Johnson da NASA.
Trata-se de um prédio separado, que oferece actividades e
exposições concebidas em conjunto pela NASA e a Disney Imagineering, além de oferecer um passeio em carro eléctrico de
meia hora que vai ao gigantesco Prédio de Montagem da Estação Espacial Internacional e ao centro de controle da NASA.
Tanto crianças como adultos desfrutarão das exibições interactivas. Não perca o Museu de Artefactos da Galeria de Naves
Espaciais, onde você poderá tocar numa rocha lunar ou experimentar o simulador que permite que você sinta a sensação
de aterrar dentro de uma sonda na superfície lunar. Finda a visita seguimos para o Aeroporto para formalidades de
embarque e partida às 14h30 em avião da United Airlines - voo UA 2492 – com destino a Newark. Chegada pelas 19h08
(hora local +1 que em Houston). Mudança de avião e continuação também em equipamento da United Airlines - voo UA
0064 - às 20h25 com destino a Lisboa (refeição e bebidas servidas a bordo).

8º. Dia | 10 Junho (Sexta) : LISBOA
Chegada ao Aeroporto Internacional de Lisboa pelas 08h20 (hora local + 5 horas que em Newark).
FIM DA VIAGEM
Preço por pessoa (mínimo de participantes):
Tipo de acomodação > número de participantes
- Alojamento em quarto Duplo ou Twin
- Alojamento em quarto Individual

25
2.150,00
2.795,00

20
2.255,00
2.900,00

15
2.430,00
3.075,00

O Preço inclui:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Passagem aérea, classe Turística, Lisboa / Newark / Houston / Newark / Lisboa com direito a 20 Kgs de bagagem
Estadia no Staybridge Suites Houston durante 7 Dias / 6 Noites
Pequeno Almoço buffet diário
Transporte Aeroporto / Hotel / Aeroporto em viatura privada
Transporte diário Hotel / Centro de Convenções / Hotel do 2º. ao 6º. dias
Tour da cidade de Houston incluindo entradas no NASA Space Center
Seguro de Assistência em Viagem
Todas taxas e impostos locais
Taxas de Aeroporto, Segurança e Combustível (EUR 364,60 actualizáveis à data da emissão das passagens
Acompanhamento permanente por um Delegado de Booking Travel
IVA à taxa legal

O Preço não inclui:
●
Inscrição para participar na Convenção Mundial de Rotary International
●
Visto consular para entrar nos EUA (a ser obtido online por cada participante)
●
Em geral tudo o que não se encontrar contemplado na rubrica “O Preço inclui”

Programa de viagem | Opção “B” - Convenção + Post Convenção
7º. Dia | 9 Junho (Quinta) : HOUSTON / NEW ORLEANS
Pequeno Almoço buffet servido no Hotel. Inicio de tour pela cidade
de Houston começando pela Praça da Independência, e alguns dos
monumentos mais importantes da cidade como o Distrito Judicial, a
Market Square, a Área dos Teatros, o Herman Park, o Estádio NRG
Astrodome - o primeiro estádio fechado construído em todo o
Mundo. Depois, distanciar-nos-emos por 40 km a partir do centro
de Houston até o Centro Espacial de Houston observar de perto as
aventuras dos EUA no espaço. O Centro Espacial de Houston é o
centro de visitantes do Centro Espacial Lyndon Johnson da NASA.
Trata-se de um prédio separado, que oferece actividades e
exposições concebidas em conjunto pela NASA e a Disney Imagineering, além de oferecer um passeio em carro eléctrico de
meia hora que vai ao gigantesco Prédio de Montagem da Estação Espacial Internacional e ao centro de controle da NASA.
Tanto crianças como adultos desfrutarão das exibições interactivas. Não perca o Museu de Artefactos da Galeria de Naves
Espaciais, onde você poderá tocar numa rocha lunar ou experimentar o simulador que permite que você sinta a sensação
de aterrar dentro de uma sonda na superfície lunar. Finda a visita seguimos para o Aeroporto para formalidades de
embarque e partida às 14h50 em avião da United Airlines - voo UA 2357 – com destino a New Orleans. Chegada pelas
16h05. Assistência transfer em viatura privada para o Courtyard By Marriott Down Town (https://courtyard.marriott.com)
Alojamento.

8º. Dia | 10 Junho (Sexta) : NEW ORELANS
Após o Pequeno Almoço buffet servido no Hotel e início de um tour pela cidade de New Orleans. Iniciaremos com o French
Quarter para dar inicio a uma introdução perfeita às atrações de Nova Orleans numa excursão guiada de duas horas e meia.
Passearemos pelo belo French Quarter para descermos depois à animada Frenchman Street, onde a música ao vivo ressoa
em cada esquina. Alcançaremos de seguida o bairro alternativo de Marigny ao viajar em direcção ao 9th Ward. Entraremos
na Musicians' Village e continuaremos até Tremé, para descermos então a Esplanade Avenue para o City Park e o Lago
Pontchartrain e aprendermos mais sobre a cultura crioula no Saint Roch Cemetery e no St. Louis Cemetery . Visitaremos o
mais antigo carro eléctrico do Mundo na St. Charles Avenue no caminho para as universidades de Tulane e Loyola.
Entraremos no Garden District para um passearmos por algumas casas de celebridades. Seguiremos pela Magazine Street
e para visitar o Warehouse District e o Arts District antes do regresso ao nosso hotel. Aproveite a oportunidade para pedir
ao guia recomendações de restaurantes e excursões, e descubra as joias que você não pode perder! Tarde livre para
actividades de gosto pessoal. À noite, em horário a informar localmente, Cruzeiro no Rio Mississípi com Jantar. Volte a
sentir o glamour e romance da era dos barcos fluviais com um cruzeiro no barco Paddlewheeler Creole Queen. Neste
cruzeiro pelo rio, você experimentará as notas vibrantes e vivas do jazz do incrível Sullivan Dabney Jr. e da Muzik Jazz Band,
enquanto desfruta de um jantar em estilo crioulo. Haverá algum tempo para dançar ao som da música após o jantar no
lindo salão do nosso navio. Após o jantar, você pode desfrutar de um cocktail clássico de Nova Orleans no deck do calçadão
com vista para o rio Mississippi enquanto a cidade passa. No caminho de regresso ao Hotel, você passará pela Jackson
Square e verá as luzes da cidade sob um céu estrelado.

9º. Dia | 11 Junho (Sábado) : NEW ORLEANS / NOVA IORQUE
Pequeno Almoço buffet servido no Hotel seguido de Transfer para o
Aeroporto. Formalidades de embarque e partida às 11h30 em avião da
United Airlines – voo UA1966 – com destino a Newark. Chegada pelas 15h33
(hora local +1 que em New Oleans). Assistência e Transfer em viatura
privada para o Riu Plaza New York Times Square (https://www.riu.com).
Alojamento.

10º. Dia | 12 Junho (Domingo) : NEW YORK
Após o Pequeno Almoço buffet no Hotel inicio do tour. Hoje vamos conhecer a parte Norte da Ilha de Manhattan. Iniciando
pelo Columbus Circle onde se localiza do Lincoln Center – Performing Arts, a seguir teremos uma visão do lado Oeste do
Central Park passando pelo Dakota Building onde habitou o saudoso John Lennon, Natural History Museum e a Catedral de
St. Paul The Divine. Passaremos pelo famoso bairro da Cultura Negra Harlem onde se encontra o Apollo Theater local onde
os maiores artistas de jazz e musica pop se apresentam. Circulando pelo Norte do Central Park descemos a famosa Quinta
Avenida passando pelo Museu Metropolitano e Guggenheim. Ainda na Quinta Avenida veremos a Catedral de St. Patrick e
o Rockfeller Center local onde, no Natal, é montada uma Árvore de Natal com um espectacular show luminoso. A seguir
voltamos a Times Square local bem famoso não só pelos reclamos luminosos mas também pela maior festa ao ar livre pela
Passagem de Ano. Tarde livre para actividades de gosto pessoal.

11º. Dia | 13 Junho (Segunda) : NEW IORQUE
Pequeno Almoço buffet no Hotel e seguindo para Sul da Ilha
de Manhattan passaremos por dois dos edifícios mais
famosos – o Empire State e Flat Iron – ambos obras
arquitectónicas de grande orgulho da cidade. Ainda em
direcção a Sul cruzaremos 4 Bairros onde se destaca uma
arquitectura muito singular do inicio do século passado –
Chelsea, Soho, Village e Tribeca. Por muitos anos estes
bairros albergaram artistas e boémios da época, com a
modernização da cidade hoje em dia estes bairros oferecem
além de moradias de luxo, milhares de opções de lojas comerciais, restaurantes de luxo, etc. De seguida avançamos para a
Wall Street – centro mundial da bolsa de valores – Efectuaremos uma paragem no Battery Park de onde sairá o nosso barco
que nos leva à Estatua da Liberdade. No regresso teremos uma visão de perto do One World Trade Center e terminaremos
o nosso tour no Highline Park. Tarde livre para actividades de gosto pessoal.

12º. Dia | 14 Junho (Terça) : NEW IORQUE / LISBOA
Pequeno Almoço buffet no Hotel. Manhã e principio de tarde inteiramente livres para actividades de gosto pessoal,
nomeadamente compras, visitas, passeios, etc. em hora a informar localmente transporte em viatura privada para o
Aeroporto de Newark para formalidades de embarque e partida às 20h25 em avião da United Airlines - voo UA 0064 - com
destino a Lisboa (refeição e bebidas servidas a bordo).

13º. Dia | 15 Junho (Quarta) : LISBOA
Chegada ao Aeroporto Internacional de Lisboa pelas 08h20 (hora local + 5 que em New York).

FIM DA VIAGEM
Preço por pessoa (mínimo de participantes):
Tipo de acomodação > número de participantes
- Alojamento em quarto Duplo ou Twin
- Alojamento em quarto Individual

25
2.945,00
3.790,00

20
3.090,00
3.935,00

15
3.325,00
4.170,00

O Preço inclui:
Passagem aérea, Turística, Lisboa / Newark / Houston / New Orleans / Newark / Lisboa c/direito 20 Kgs de bagagem
●
●
Estadia no Staybridge Suites Houston durante 7 Dias / 6 Noites
●
Estadia no Courtyard By Marriott New Orleans Down Town Durante 3 Dias / 2 Noites
●
Estadia no Riu Plaza New York Times Square durante 4 Dias / 3 Noites
●
Pequeno Almoço buffet diário
●
Transporte Aeroporto / Hotel / Aeroporto em viatura privada
●
Transporte diário Hotel / Centro de Convenções / Hotel do 2º. ao 6º. dias
●
Tour da cidade de Houston incluindo entradas no NASA Space Center
●
Tour de visita à cidade de New Orleans

●
●
●
●
●
●
●
●

Cruzeiro com Jantar e animação no Rio Mississípi
Tour de Visita Upper Manhattan
Tour de visita Lower Manhattan + Viagem de barco à Estatua da Liberdade
Seguro de Assistência em Viagem
Todas taxas e impostos locais
Taxas de Aeroporto, Segurança e Combustível (EUR 364,60 actualizáveis à data da emissão das passagens
Acompanhamento permanente por um Delegado de Booking Travel
IVA à taxa legal

O Preço não inclui:
●
●
●

Inscrição para participar na Convenção Mundial de Rotary International
Visto consular para entrar nos EUA (a ser obtido online por cada participante)
Em geral tudo o que não se encontrar contemplado na rubrica “O Preço inclui”

Plano de Pagamentos
Acto Inscrição
10%

Até 31 Out 21
+ 15%

Até 31 Dez 21
+ 15%

Até 31 Jan 22
+ 25%

Até 25 Fev 22
+ 15%

Até 25 Mar 22
+ 20%

NOTA IMPORTANTE : Se por qualquer motivo de saúde pública Rotary International for forçado ao cancelamento do evento
Até ao dia 25 Março 2022 todas as importâncias pagas serão devolvidas integralmente.

Plano de Cancelamentos
Até 28 Fev 2022
Sem gastos

Até 2 Mar 2022
Até 1 Abr 2022
Até 2 Mai 2022
15% da totalidade
25% da totalidade
50% da totalidade
NOTA: Por totalidade entende-se o custo total da viagem

A partir 8 Mai 22
100% da totalidade

NOTA : Quando o participante, por motivos alheios à sua vontade, for forçado a cancelar a sua Participação
mas se se fizer substituir por outro haverá lugar apenas à cobrança de 100,00 Euros de custos de
substituição de nomes.

Condições Gerais
ORGANIZAÇÃO
A organização técnica desta viagem foi realizada por Booking Agência de Viagens e Turismo, Lda, com sede na Rua Fernando
Lopes Graça,, nº 10- A,1600-067 LISBOA, contribuinte fiscal nº
501145834, com o capital social de Euros 200.000,00,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa,
sob o número 1196 e com o RNAVT 1951.
MÍNIMO DE PARTICIPANTES
A viagem constante deste programa está baseada num número
mínimo de participantes, pelo que a Agência organizadora
poderá cancelar a viagem, caso não venha a existir o número
mínimo de participantes.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO
Se por factos não imputáveis à Agência Organizadora esta vier
a ficar impossibilitada de cumprir algum serviço essencial
constante do programa da viagem, tem o cliente o direito de
desistir da viagem, sendo imediatamente reembolsado de todas
as quantias pagas, ou, em alternativa, aceitar uma alteração e
eventual variação do preço.

ALTERAÇÕES
Sempre que existam razões justificadas, a Agência organizadora
poderá alterar a ordem dos percursos, modificar as horas de
partida ou substituir qualquer dos hotéis previstos por outros de
categoria similar, sem que o cliente tenha direito a qualquer
indemnização ou reembolso das quantias pagas.
ALTERAÇÃO AO PREÇO
Os preços constantes do programa estão baseados nos custos dos
serviços e taxas de cambio vigentes à data da concepção do
programa (Agosto 2021) pelo que estão sujeitos às alterações que
resultem de variações de custos nos transportes, do combustível,
dos hotéis, de direitos aduaneiros, impostos, taxas, flutuações
cambiais, etc. Sempre que se verificar esta alteração, o cliente será
imediatamente informado e convidado a, dentro do prazo que lhe
for fixado, aceitar o aumento verificado ou anular a sua inscrição
nos mesmos termos e condições previstos na rubrica “ Desistências”
RESPONSABILIDADE
A responsabilidade da Agência organizadora da viagem constante
deste programa e emergentes das obrigações assumidas, encontra-se garantida por um seguro de responsabilidade civil, na
Companhia de Seguros Generali e por uma caução no Turismo de
Portugal nos termos da legislação em vigor.

BOOKING TRAVEL - Agência de Viagens e Turismo, Lda.
Rua Fernando Lopes Graça, 10 -A - 1600-067 LISBOA (Portugal) - RNAVT 1951
Tel.: (351) 213 16 12 59 ● m.diasantunesl@viagens-booking.com ● www.viagens-booking.com

