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Café da manhã: Europa Café (W43rd st com 7th Ave), às 9 a.m.
- Caminhar por Times Square, pela 7th Ave, em direção a 50 th st sugestão: conhecer pelo caminho lojas
famosas como: Aeropostale, Toys R Us, Oakley, Swatch, Forever 21, Disney Store e M&M s Store. Além
disso, praticamente em frente ao Europa Café, está uma das maiores lojas da Walgreens (farmácia/loja de
departamentos) e um pouco mais adiante um Starbucks, como outra opção de café da manhã, e virar a
direita até a 6th Ave (Radio City Music Hall) 2 , primeiro tour guiado as 11 a.m., o seguinte as 11:30 a.m. e
assim sucessivamente;
- Andar pelo complexo do Rockefeller Center e tirar fotos. Sugestão: conheça as lojas: Godiva, Game Stop,
NBC Experience, Lego Store, Coach, L'Occitane, Metropolitan Museum Store, Ann Taylor, BOSE,
Brookstone, GNC, J. Crew, Nine West, The Body Shop, e poderá almoçar em um dos 48 restaurantes, tais
como, City Lobster and Steak (sofisticado), Potbelly (sanduíches), Monchu Wok (Comida Chinesa) e
Magnolia Bakery (a mais famosa doceria), e seguir para o Top of The Rock 3 (GE building), para o visual
diurno da cidade e privilegiada do Central Park;
- Seguir à 5th Ave pela 50th st, passando pela famosa loja de roupas Banana Republic, e, virando à
esquerda, chega à estátua de Atlas 4 , posicionada exatamente em frente à Catedral St Patrick 5 ;
- Atravessar a rua e conheça o interior da Catedral;
- Descer pela 5th Ave, aproveitando para conhecer algumas lojas de interesse: Louis Vuitton, Michael
Kors, Lacoste, SAKS Fifth Avenue, Sephora, NBA Store, Quicksilver, L Oreal Store, Build-a-Bear Workshop
(monte o seu bichinho de pelúcia), Barnes & Noble (livraria), Fossil, Best Buy e H&M (uma das maiores
lojas de departamento do mundo).
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- Chegar na 42nd st. e entrar na NY Public Library
Bryant Park 2 ;

1

6

7

(Biblioteca Pública de NY) e depois passear pelo

- Continuar pela 42nd st até o Grand Central Terminal 3 . Conhecer o interior e os níveis inferiores. Em
seu interior, encontramos lojas como: Apple Store, Kenneth Cole, L Occitane, MAC Cosmetics e Swatch,
além de várias opções de restaurantes e um mercado.
- Continuar pela 42nd st passando pelo Chrysler Building (visitação ao lobby) 4 , (nesse intervalo existe
uma farmácia CVS, esquina com 3rd Ave), The News Building (visitação ao lobby) 5 e Ford Foundation
Building 6 , chegando à ONU 7 (com possibilidade de tour guiado) (entrada na 1st Ave com 46th st último tour as 4:45pm);
- Seguir pela 1st Ave passando por uma das Trump Towers até a 49th st. Virar a esquerda seguindo até a
Park Ave (olhando à esquerda, no final da Park Ave exatamente à frente do Metlife Building, está o
Helmsley Building, famoso pela fachada e pelo trânsito que passa por baixo dele) e virar a direita,
chegando ao Waldorf Astoria 8 ;
- Subir pela Park Ave até a 51th st (onde se encontra a St Bartholomew s Church. Possui uma fachada
imponente e bonito interior, mas é mais famosa pela programação musical e seu grupo de teatro que
montra 3 produções anuais), virar a direita para pegar metro 9 sentido downtown, linha verde (número 6),
saltando na estação 33rd st;
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- Sair da estação da 33rd st , subir pela Park Ave até a 34th st e virar a esquerda. Seguir pela 34th st até
a Macy s 2 , ignorando as lojas do caminho. *objetivo principal de compras, nesse momento, é a
gigantesca loja da Macy s, que fecha as 9pm;
- Retornar pela 34th st, virar a direita na 5th Ave e caminhar poucos metros até a entrada principal do
Empire State Building 3 subindo ao mirante do 86° andar para ter o visual noturno da cidade (existe ainda
a possibilidade de subir ao mirante do 102° andar, mas é pago a parte)
- Ao descer, seguir pela 34th st até a 7th Ave, virando a esquerda até a Pen Station 4 e embarcar no metro
linhas 1,2 ou 3, sentido uptown para a estação Times Square 5 ;
- Sair da estação e seguir pelo contra-fluxo dos carros pela 7th Ave até o Hard Rock Café 6 (jantar)
*** Não perca!! Jumbo Combo (uma super entrada com os 5 toppings mais famosos do cardápio, como
rolinho primavera vietnamita, wings de frango apimentadas, peito de frango à milanesa, etc);
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS
EUROPA CAFÉ ( Excelente opção para café da manhã ou lanche. Oferece deliciosos sanduiches, pães,
bolos, iogurtes, bebidas, saladas, sopas. Site: https://www.europacafe.com/
TIMES SQUARE Um dos principais cartões postais de Nova Iorque e um dos locais mais movimentados
do mundo, é famoso pelos seus painéis coloridos, teatros, lojas e por uma das mais concorridas festas de
réveillon. Se estende da 40th até a 53rd st. Site: http://www.timessquarenyc.org
RADIO CITY MUSIC HALL Essa famosa casa de espetáculos localizada no coração de Manhattan recebe
vários eventos ao longo do ano, sendo o espetáculo de natal o mais famoso e tradicional. Existe também
um tour guiado pelo seu interior que acontece diariamente das 11am até as 3pm. Ingresso para o tour:
Adulto $23,70, acima de 62 anos $18,75. Site: http://www.radiocity.com/
ROCKEFELLER CENTER Esse lindo complexo compreendido entre a 48th st e a 51th st e composto por
prédios comerciais, rinque de patinação, rodeado por vários mastros com bandeiras, lojas, restaurantes,
estátuas e um observatório no alto do prédio da GE. Site: http://www.rockefellercenter.com
TOP OF THE ROCK Observatório localizado nos andares superiores do GE building, ocupando do 67° ao
70° andar, de onde é possível ter uma visão 360° da cidade. Aberto diariamente das 8am até a meia noite,
sendo o último elevador a subir as 11pm. De dia possibilita uma visão única do Central Park. Ingresso:
adulto $27, acima de 62 anos $25. Site: http://www.topoftherocknyc.com/
5TH AVE (as lojas abrem as 10am e em sua maioria fecham entre 8pm e 9pm) Provavelmente a avenida
mais conhecida do mundo, e com certeza o metro quadrado mais caro do mundo, especialmente entre a
49th st e a 60th st, onde possui lojas do maior prestígio. Ao longo da sua extensão, iniciada no Washington
Square Park, passa por prédios famosos, lojas importantes, museus importantes, parques, como o
Central Park. Site: http://www.visit5thavenue.com/
ESTÁTUA DE ATLAS Localizada na 5th Ave em frente a St Patrick Cathedral, essa linda estátua em
bronze representa o Titan grego Atlas segurando os céus .
ST PATRICK CATHEDRAL (diariamente das 7am as 8pm) Esta magnífica catedral de estilo neogótico é
localizada na 5th Ave entre e é a sede da Arquidiocese de NY. Possui também belíssimo interior, fazendoa ser bastante visitada. Em 2012 iniciou uma massiva restauração, que deve levar pelo menos 3 anos.
Site: http://www.saintpatrickscathedral.org/
NY PUBLIC LIBRARY (5th Ave entre a 40th st e a 42nd st) Com o segundo maior acervo dos Estados
Unidos e o terceiro do mundo, essa biblioteca pública não empresta seus livros, mas dispõe de lindas
salas de leitura, o que também faz por merecer visita para conhecer seu interior. Entrada grátis.
Funcionamento: seg a sex das 10am as 5pm. Site: http://www.nypl.org/
BRYANT PARK Localizado entre a 5th Ave e a 6th Ave, entre a 40th st e a 42nd st, é um local muito
utilizado para um descanso da agitação da cidade, principalmente em seu extenso gramado,
transformando-o no parque mais densamente povoado do mundo, principalmente no verão. No inverno, o
gramado da lugar a um rinque de patinação no gelo. O horário de funcionamento é das 7am as 10pm.
Site: http://www.bryantpark.org/
GRAND CENTRAL TERMINAL (Esquina da 42nd st com a Park Ave aberto diariamente das 5:30am até
1:30am) É a maior estação de trens do mundo pelo número de plataformas, totalizando 44. Possui uma
fachada imponente, que serve de aperitivo para o seu lindo interior. O complexo conta também com lojas,
restaurantes e um mercado. O site especifica os horários das atrações em separado.
Site: http://www.grandcentralterminal.com/
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CHRYSLER BUILDING (405 Lexington Ave esquina com a 42nd st) Esse prédio em estilo Art Deco é um
dos mais bonitos de NY. Foi o mais alto do mundo por 11 meses até ser ultrapassado pelo Empire State
Building, porém, ainda é o prédio de tijolos mais alto do mundo. A visitação é permitida durante o horário
comercial. Site: http://www.tishmanspeyer.com/properties/chrysler-center
THE NEWS BUILDING (220 42nd st) Até 1995 foi a sede do New York Daily News. Em seu saguão, que foi
usado como cenário da sede do Planeta Diário dos filmes do Super Homem da década de 80, existe o
maior globo indoor do mundo. Horários: de seg a sex das 9am as 5pm.
Site: http://slgreen.com/properties/view/220-east-42nd-street/
FORD FOUNDATION BUILDING (320 E 43rd st) É a sede da fundação Ford, que é responsável pela parte
filantrópica da famosa empresa automobilística. Prédio em forma de cubo, repleto de painéis de vidro e
possui um lindo jardim interno. Horários: seg a sex das 9am as 5pm. Site: http://www.fordfoundation.org/
ONU (1st Ave entre 45th st e 46th st) Fundada em 1945 por 51 países, hoje conta com 193 membros, a
Organização das Nações Unidas tem como objetivo a facilitação da cooperação internacional pelas leis,
segurança, paz, progresso social, desenvolvimento econômico, direitos humanos e democracia. O Tour
guiado pela sede começa as 9am e a última entrada acontece as 4:45pm de seg a sex. Ingressos: adultos
$16, estudantes e acima de 60 anos $11. Crianças com menos de 5 anos não são permitidas.
Site: http://visit.un.org/wcm/content/
WALDORF ASTORIA (301 Park Ave) Um dos hotéis de maior prestígio e luxo de Manhattan, desde 1931
recebe todos os presidentes americanos em suas visitas à NY. Clássico de Art Déco, possui em seu lindo
saguão um gigantesco relógio vindo da feira mundial de Chicago de 1893.
Site: http://www.waldorfnewyork.com/
MACY S (151 W 34th st) Maior unidade dentre as 798 lojas nos Estados Unidos, a maior loja do mundo
ocupa um quarteirão inteiro, vendendo praticamente de tudo que se procura, espalhados nos seus 9
andares para compras. Prepare-se, é impossível sair de mãos vazias! Funcionamento: seg a qui das 9am
as 9:30pm, sex das 9am as 10pm, sab das 9am as 11pm e dom das 11am as 8:30pm.
Site: http://www.macys.com/
EMPIRE STATE BUILDING (350 5th Ave) Foi durante 40 anos o prédio mais alto do mundo mas ainda é
um dos ícones de NY. Seu observatório do 86° andar é um dos pontos turísticos mais visitados, já que
tanto de dia quanto à noite, oferece um fantástico visual da cidade. O prédio possui ainda um observatório
no 102° andar, que é opcional e mediante pagamento extra. Na descida, há uma loja de lembranças no
80° andar. Ingressos: Observatório 86° andar: adultos $25, acima de 62 anos $22 e crianças até 12 anos
$19; Ingresso expresso, pulando as filas: $47,50; Observatórios do 86° + 102°: adultos $42, acima de 62
anos $39 e crianças até 12 anos $36; Observatórios do 86° + 102° expresso: $64,50. Funcionamento:
diariamente das 8am as 2am (último elevador a subir a 1:15am. Site: http://www.esbnyc.com/
HARD ROCK CAFÉ (1501 Broadway) Famosa cadeia de restaurantes espalhados por 53 países com
tradição em decoração baseada em Rock and Roll, carros e motos. Possui menu para todos os gostos,
com sanduiches, pratos, sobremesas e bebidas alcoólicas, que se o cliente desejar, pode comprar o copo.
Funcionamento: seg a qui das 11am as 12:30am, sex e sab das 11am as 1:30pm e dom das 11am a 1am.
Site: http://www.hardrock.com/locations/cafes3/cafe.aspx?LocationID=99&MIBEnumID=3
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