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Dia Período Programação Dica baphônica Endereços

0 noite Deslocamento- SP-NYC Duração aproximada de 9hs.

manhã Passeio pela Times Square + TKTS

Não deixe de entrar nessas lojas: Macy'S, TOY R'US, MM'S, Macy's, MAC, Forever 21, Sephora, 

Aeropostale... Observe os prédios famosos como Nasdaq, Prédio da bola do ano novo... Tkts: para 

comprar ingressos mais baratos para Broadway. Não há ingressos disponíveis para todos os espetáculos, 

mas vale conferir quais tem no dia. Alguns imperdíveis: Homem Aranha,  Rei Leão, Rock of Ages... Outra 

dica legal para encontrar os ingressos baratos: no hotel Marriott Marquis - subindo a escada rolante no 

segundo andar, você encontra um esquema de ingressos last minute  com pouca fila (inclusive pra 

esportes como nba e hockey).

Marriott Marquis: 1535 Broadway,

Parada para almoço rápido + passeio pela 5a Avenida

Entrar nas lojas: + famosas como Apple, Abercrombie, Hollister, Uniklo, Urban Outfitters, Marc Jacob, 

Nike Store, FAO de brinquedos, A Big City Kites, New York Costumers, Creates & Berry -loja de casa na 

Madison, Best Buy- 45 com a 5a). Repare nas vitrines sensacionais, na experiência de compra, tudo 

fantástico, cases de sucesso, benchmark para o mundo!

Contemplar a imponente arquitetura da 5a Avenida
Prédios famosos da 5a av: Citicorp, Rockfeller Center, onde no inverno montam a pista de patinação no 

gelo e a linda árvore de Natal. No Rockfeller, não deixe de entrar na loja da Lego, bapho!!

Public Library + Bryant Park
Se der tempo, curta o final do dia no Bryant Park e não deixe de entrar na incrível Public Libray, cenário 

de vários filmes, incluindo o clássico Ghostbusters! 
Public Library: 5th Ave at 42nd St

noite Restaurante Carmines

Se tiver pique depois do banho (não esqueça que você estará "dormindo em dolar") vá jantar no 

Carmines. Restaurante de massas maravilhoso na 44th. Excelente custo benefício. Recomendo Penne com 

meat Balls + vinho da casa. O prato é muito bem servido, dá para 3 pessoas!

Carmines: 200 W 44th St

Após o café da manhã (Há inúmeros lugares simples mas 

ótimos para tomar seu café) rume ao Central Park e 

caminhe por lá sem pressa!

Caminhe sem pressa pelo Central Park até chegar na altura do Rockfeller Center, onde recomendo a 

parada para subir no Top of The Rock!

Top of the Rock- Rockfeller Center

Quando for comprar o ingresso do Rockfeller,aproveite para comprar o City Pass de NYC, vale a pena! Ele 

contempla os principais pontos turísticos de lá e você garante um bom desconto. No Top of the Rock vale 

a pena pegar um audio guide para, além de contemplar a vista maravilhosa, entender o que você esta 

vendo. Quando descer, não deixe de entrar na loja da Lego, impressionante! No inverno o Rockfeller 

conta com uma pista de patinação de gelo, portanto se gostar da idéia já vá preparado para clicar seus 

tombos! ;)

tarde

Almoço Olive Garden + Grand Central Terminal + Compras 

na BH Photo e Video , Game's Top, Victoria Secrets e Bed, 

Bath & Beyond

Olive Garden restaurante com grande variedade de pratos, ambiente gostoso e com bom custo benefício. 

Recado para os homens na hora das compras: para evitar as brigas de casais por conta da demora natural 

das mulheres, "largue" elas na Victoria Secret's e vão para a Game's Top! Bed Bath & Beyond é uma loja 

de departamentos gigante onde encontrará de tudo lá, inclusive coisas de farmácia e perfumaria com 

excelentes preços! Atenção Chocolovers: Dê uma paradinha para o café na Max Brenner, não vai se 

arrepender! Para compras de eletrônicos, não deixe de conferir a BH Photo e Video. É uma loja fantástica, 

onde você encontra tudo de eletrônicos, desde cameras e acessórios profissionais para fotos até 

equipamentos para DJs, som profissional, iluminação, entre outros.

Para as meninas: Victoria Secret's: 

Broadway 212 com a 35 Para os 

meninos- Game's Top: 34 com a 

Broadway. BH Photo e Video 420 9th 

Ave. at 34th St. Atenção, a BH fecha 

na semana santa! Para os 2: Olive 

Garden: Times Square New York, NY 

10036- 47x7. Max Brenner: 841 

Broadway. Bed Bath & Beyond: 1932 

Broadway. 
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noite Jantar Shake Shack Deliciosa lanchonete com excelente preço! Obrigatório comer a batata frita deles! Shake Shack: 691 8th Ave

manhã/tarde OUTLET WOODBURY em  NEW JERSEY- 8h00 às 18h00

O Outlet fica em New Jersey (1h de NY) e uma boa opção para ir lá é de van, até porque na volta você 

estará cheia de compras. Contratamos o "Leco", que é um brasileiro faz este serviço de van, te busca e 

deixa no hotel por um preço bacana. Além disso, durante as compras você pode ir guardando suas sacolas 

na van, pois ele fica lá o dia todo!

Para agendar o transfer com o Leco: 

ligar 2 dias antes rádio- 

176*877*891 ou 9175 264451 

celular

noite Jantar Pizza Hut Você estará quebrado depois deste dia no Outlet! Minha sugestão é comer algo simples e rápido! Times Square

manhã
Estátua Liberdade+  Trinity Church, Wall Street- Stock 

Exchange (NYSE), Dow Jones 

Chegar bem cedo no Battery Park com o city pass em mãos para fazer o passeio. O City pass dá direito ao 

passeio de barco e desembarque na ilha Ellis. Se quiser visitar o interior da coroa da estátua, será 

necessário comprar o bilhete com antecedência: http://www.statuecruises.com/Custa 20 dólares e a 

maior vantagem é que você já vai com horário marcado, acredite, isso faz a diferença! O passeio dura 

cerca de 2 horas então sugiro sair de lá e andar pelos arredores: Trinity Church, Wall Street- Stock 

Exchange (NYSE), Dow Jones,  Touro de Bronze: passar a mao na questão do Touro, diz que dá sorte!

Estátua da Liberdade: Battery Park

New York, NY 10004

tarde

World Trade Center (Ground Zero & Freedom Tower) e 

compras na Century 21. Para quem preferir eletrônicos, 

recomendo ir na  JR Eletronics (23 Park Room próx ao 

World trade- City hall Station)

Century 21 (loja de departamentos INCRÍVEL ao lado das antigas torres gêmeas). Vários achados mais 

baratos que outlet, mas tem que ter paciência,pois  a loja é bem bagunçada. Mas só para ter uma idéia, 

eu já encontrei calça da Diesel por $25, 7 FOR ALL Making por $45 e por aí vai! Além de roupas masculina 

e feminina, você encontrará acessórios, coisas de casa, perfumaria.

Century 21: 22 Cortlandt St

noite
jantar Bubba Gump ou, se quiser algo mais requintado, 

restaurante TAO

O TAO é um restaurante de comida asiática com ambiente maravilhoso, vale muito a pena conhecer. 

Porém, não espere gastar pouco lá! O ideal é reservar uma mesa com antecedência. Sugiro reservar pelo 

Open table: 

Bubba Gump: 1501 Broadway. TAO 

92 Ninth Avenue at 16th Street 

manhã China Town + Little Italy

Não deixe de conferir as barracas de frutas, das mais exóticas às tradicionais, renda-se a uma comprinha 

fútil das inúmeras lojinhas de rua, observe a loucura deste bairro e fique "um pouco mais esperto" com 

seus perteces!

tarde Almoço pelo Little Italy e Soho

Em Little Italy o que não faltará são opções para o almoço! Lá você encontrará diversos restaurantes, um 

ao lado do outro, com ambientes super pitorescos. Escolha um deles e sente na varanda (se não tiver 

muito frio, claro), assim você sente o clima do bairro enquanto toma seu vinho e come sua massa. É bem 

turístico mas vale a experiência. Só achei um pouco salgado pelo que serve. (Sim, estava com a referência 

do Carmines!)

noite Broadway + Jantar Hard Rock

Sugiro ir a algum musical da Broadway e, na sequêcia,  sair para jantar. No Hard Rock da Times Square 

você encontrará uma exposição com uma série de artigos raros e exclusivos, como por exemplo, um 

figurino original dos Beatles logo na entrada! Se for tomar uma cervejinha, peça a grande que vem no 

copo da Hard Rock de brinde! 

manhã
Central Park + Metropolitam Museum + Museu de 

História Natural

Central Park- neste dia você poderá caminhar pelo outro lado do parque. Não deixe de passar em frente à 

Casa Jonh Lennon (na 72). Dentro do parque, na direção do prédio da Yoko, você verá a homenagem que 

ele fez para ela no chão- "Imagine". Museus: Dá para fazer os 2 museus juntos, claro, se você não for 

muito aficionado em museus. Se não, melhor deixar uma tarde toda para cada um deles. Impossível não 

lembrar do filme Uma Noite no Museu quando estiver no Museu de História Natural!

almoço pelo Met museum Dê uma paradinha no restaurante do Met. Excelentes opções lights para comer!

Empire States- Subir (usar fast pass)+ Flatrom Building 

(prédio mais estreito do mundo). Vale a pena alugar o audio guide também!
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noite Eataly
Fica ao lado do Flatrom Building e é um tipo de Chelsea Mkt charmoserrimo, com vários tipos de comida: 

italiana, japonesa, etc.. Sugiro jantar por lá

manhã
Intrepid Museu Porta Aviões + Highline Park + Chelsea 

MKT

Pra quem gosta: Intrepid museum porta aviões (midtown). Muito legal, eu gostei e o Ale pirou! Parque 

Highline- (parque suspenso)- Entre a  15th e a 16th Que vai até o Chelsea MKT , o "mercadao" deles pra lá 

de charmoso! Vale almoçar por lá! Tomei a melhor sopa de lagosta da minha vida e wrap de salmão no 

The Lobster Place.

Parque Highline- (parque suspenso)- 

Entre a  15th e a 16th Que vai até o 

Chelsea MKT- 75 9th Ave

tarde MOMA As sextas a entrada é gratuita. 

Forever 21 (Times Square- ao lado da loja da Disney), 

Aeropostale entre outras

A Forever, Aeropostale entre outras lojas da Times Square ficam abertas até bem tarde. O legal de ir a 

noite é que você pega a loja bem mais vazia!

Jantar: Planet Hollywood ou Sleep no More

Sleep no More é um Off Broadway imperdível na minha opinião! Eles chamam de "teatro imersivo" e 

você com certeza nunca viu nada igual! Prepare-se para voltar no tempo, andar por um cenário sombrio 

de seis andares com uma máscara de fantasma, subir e descer diversos lances de escada, assistir a cenas 

de nudez, suspense e formar sua estória na cabeça! 

- The McKittrick Hotel530 W. 27th 

Street-chelsea ( ir de taxi pq é de 

noite e o local não é tão 

movimentado)

manhã Brooklin Bridge e Brooklin Bridge Park

Atravesse a icônica Brooklin Bridge a pé  em direção ao Parque, que fica  às margens do rio Hudson entre 

as pontes Brooklyn Bridge e Manhatan Bridge. A vista de lá é maravilhosa, imperdível! Quando chegar no 

parque, vá pela esquerda, na região da Main Street, para se posicionar entre as 2 pontes. Fotos incríveis 

em 3, 2, 1...

Passeio pelo St. Markis Place + Pomme Frite

 Vale a pena visitar a tradicionalíssima Trash & Vaudeville! A loja tem uma pegada punk-rock bem de rai e 

mesmo que não faça seu estilo, vale a visita! Para comer: Pertinho dali, na 2nd ave com a 7th st, uma 

simpática – e micra – lojinha vende a batata frita mais popular da cidade, e eleita por muitos a melhor do 

mundo! Pomme Frite

Union Square
Union Square: praça de manifestações artísticas e culturais, de seg qua sex e sab 8 as 18h tem feirinha 

orgânica Green Market. 

noite Deslocamento- Volta para casa com vôo noturno
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