New York Pass Guia de viagem
Aluguel de bicicleta Surrey em Governors Island
N/A

Horários de funcionamento
1º de abril a 31 de outubro
De segunda a sexta das 10:00 às 18:00
Sábado - Domingo das 10:00 às 19:00

Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
Aluguel de bicicletas está disponível em Governors Island
New York, NY 10004
US
Closest Subway Stop
Borough Hall/Court Street station

Aluguel de bicicleta na Ponte do Brooklyn com Blazing Saddles
Entrada: mostre seu passe na chegada.
Para maiores informações, por favor, visite o site Blazing Saddles.

Horários de funcionamento
Sábado - Domingo: 9:00 - 18:00
Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
Pier 17
93 South Street

New York, NY 10038
US
Closest Subway Stop
Estação da Rua Fulton

Aluguel de bicicleta no Central Park com Unlimited Biking
Entrada: apresente seu passe no balcão de ingressos. Pedimos que apresente seu passe, que precisa está válido, em qualquer
uma das nossas lojas a qualquer horário após a abertura para realizar o check-in. Não é necessário fazer reserva. É necessário
apresentar um documento de identidade e cartão de crédito. Não haverá cobrança no cartão.
Aviso: todos os alugueis incluem gratuitamente um capacete, cadeado e cesta. Como um bônus adicional, aproveite as entregas
gratuitas de bicicletas em um dos sete locais da Unlimited Biking (no valor de US$ 5). Tandems (bicicletas para mais de uma
pessoa pedalar) estão disponíveis por uma taxa de upgrade (US$20). E-Bikes estão disponíveis por uma taxa de upgrade de
US$10 por hora. Para reservas de grupos de 15 ou mais pessoas, por favor envie um e-mail para groups@unlimitedbiking.com.

Horários de funcionamento
Para os horários mais atualizados, recomendamos checar o site da Unlimited Biking.
Horários:
01 de Novembro – 31 de Março:09:00 - 17:00
01 de Abril – 31 de Outubro: 08:00 - 20:00
Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
56 West 56th St (entre 5th e 6th Avenues)
New York, NY 10019
US

Aluguel de bicicleta no Harlem por Unlimited Biking
Entrada: por favor, traga seu passe válido e apresente na nossa loja a qualquer momento após o horário de abertura para o
check-in. Não é necessário realizar reservas.
É necessário apresentar um documento de identidade e cartão de crédito. Nenhuma cobrança será realizada no cartão de
crédito.
Aviso: todos os alugueis incluem um capacete gratuito, cadeado e cesta. Como um bônus adicional, aproveite as entregas
gratuitas de bicicletas em um dos sete locais da Unlimited Biking (no valor de US$ 5). Tandems (bicicletas para mais de uma
pessoa) estão disponíveis por uma taxa de upgrade (US$20). E-Bikes estão disponíveis por uma taxa de upgrade de US$ 10 por
hora. Para reservas de grupos de 15 ou mais pessoas, por favor envie um e-mail para groups@unlimitedbiking.com.

Horários de funcionamento
Todos os dias: 1 de Abril – 31 de Outubro, 09:00 - 19:00
Todos os dias: 1 de Novembro – 31 de Março, 09:00 - 17:00
Para ter acesso aos horários mais atualizados, recomendamos visitar o site Unlimited Biking.
Closings & Holidays

Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
111 W 110th Street
Entre a Adam Clayton Powell Jr. Blvd & Malcolm X Blvd
New York, NY 10019
US
Closest Subway Stop
Trem 2 ou 3 para o Central Park North; ou trem B ou C para a Cathedral Parkway.

Aluguel de bicicleta no Rio Hudson com Unlimited Biking
Entrada: apresente seu passe na bilheteria.
Aviso: todos os alugueis incluem um capacete gratuito, cadeado e cesta. Como um bônus adicional, aproveite as entregas
gratuitas de bicicletas em um dos sete locais da Unlimited Biking (no valor de US$ 5). Tandems - bicicletas para mais de uma
pessoa pedalar ao mesmo tempo - estão disponíveis por uma taxa de upgrade (US$20). E-Bikes estão disponíveis por uma taxa
de upgrade de US$10 por hora. Para reservas de grupos de 15 ou mais pessoas, por favor envie um e-mail para
groups@unlimitedbiking.com.

Horários de funcionamento
Para obter os horários mais atualizados, recomendamos visitar o site da Unlimited Biking.
Todos os dias: 01 de abril - 31 de outubro, das 09:00 - 19:00
Closings & Holidays
Sazonal. Fechado de 1 de novembro a 31 de março.

Chegando lá
Address
Pier 78, 455 12th Avenue
New York, NY 10014
US
Closest Subway Stop
Trens A, C, ou E para 34th St. Depois caminhe para 38th St com a 12th Ave.

Aquário SEA LIFE Nova Jersey
Attraction status as of Aug 14, 2022: Indisponível devido à Covid
Entrada: mostre seu passe na bilheteria.

Horários de funcionamento

Setembro - meados de junho
De segunda a sábado: 10:00-19:00
Domingo: 10:00-18:00
Final de junho - agosto
Segunda a quinta-feira: 10:00-19:00
De sexta a sábado: 10:00-09:00
Domingo: 10:00-18:00
*A última entrada é uma hora antes de fechar

Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
American Dream
American Dream
East Rutherford, NJ 07073
US

As origens do dinheiro: tour a pé por Wall Street
Entrada: mostre seu passe ao guia turístico no ponto de encontro localizado na escadaria em frente ao Museu do Índio
Americano (1 Bowling Green, New York, NY 10004).

Horários de funcionamento
Segunda, Quarta e Sexta: 13:30
O tour é realizado por temporada, de abril a setembro.

Closings & Holidays
Os tours não são realizados no Dia da Independência (4 de julho) ou no Dia do Trabalho (5 de setembro).

É necessário fazer reserva
Por favor, reserve o seu tour online. Selecione a opção How Money Was Made: Wall Street to the World Trade Center Walking Tour
e insira a data e a hora do seu passeio. Na opção tipo de passe selecione 'New York Passes' e preencha seu nome e número do
passe. É importante observar que os passeios têm capacidade limitada. É recomendável que você reserve seus ingressos antes
de chegar em Nova York.
Website:
https://insideouttours.com/book-with-pass/

Chegando lá
Address
Bottom of the steps outside the Museum of the American Indian
1 Bowling Green
New York, NY 10004
US
Closest Bus Stop

Closest Bus Stop
Bowling Green: 4 or 5 line
Closest Subway Stop
State Street & Bridge Street

Brooklyn Brewery - Cerveja grátis
Entrada: apresente seu passe ao chegar.

Horários de funcionamento
Atualmente, a sala de degustação está aberta apenas para retirada da cerveja.
De quinta a sexta-feira: 16:00 - 20:00
Sábado - Domingo: 14:00 - 20:00
Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
79 North 11th Street, Brooklyn
New York, NY 11249
US
Closest Subway Stop
Bedford (L)

Brooklyn Bridge Bike Tours & Rentals by Unlimited Biking
Entrando: Não há necessidade de reservar. Apresente seu passe no balcão de ingressos no dia do check-in para a próxima hora
disponível, com pelo menos 15 minutos de antecedência. Os passeios de bicicleta são feitos por ordem de chegada. Os hóspedes
são obrigados a trazer um documento de identidade e cartão de crédito, mas não haverá espera no cartão de crédito.
Atenção: Todos os aluguéis incluem capacete, cadeado e cesta gratuitos. Como um bônus adicional, desfrute de uma entrega de
bicicleta gratuita em uma das sete localidades da Unlimited Biking (no valor de US$ 5). Os tandems estão disponíveis por uma
taxa de atualização ($20). As bicicletas E-bikes estão disponíveis por uma taxa de atualização de US$ 10 por hora.
Dicas para seu Passeio e Aluguel de Bicicletas de Ponte do Brooklyn
Todos os aluguéis incluem um capacete gratuito, fechadura e cesta. Como um bônus adicional, desfrute de uma entrega
gratuita de bicicletas em uma das sete localidades da Unlimited Biking (um valor de US$ 5). Os tandems estão disponíveis
por uma taxa de atualização ($20).
Você pode trocar o aluguel de sua bicicleta por patins sem custo adicional.
As bicicletas E-Bikes estão disponíveis por uma taxa de atualização de $10 por hora.
Para reservas de 15 ou mais, favor contatar groups@unlimitedbiking.com
Para mais informações, visite o site Unlimited Biking.

Horários de funcionamento

1 de novembro a 31 de março
Passeios guiados de bicicleta de 2 horas: 9h diariamente
Aluguel de bicicletas durante todo o dia: 9:00 - 17:00 diariamente
1 de abril a 31 de outubro
Tours: 9h, 12h e 16h diariamente
Aluguer: 8h às 20h diariamente
Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
38 Park Row
New York, NY 10038
US
Closest Bus Stop
Stop 11 or 12 on Downtown route
Closest Subway Stop
Fulton Street

Brooklyn Bridge Guided Bike Tour by Unlimited Biking
Attraction status as of Aug 14, 2022: Open
Como entrar: apresente seu passe na bilheteria. Os passeios de bicicleta são feitos por ordem de chegada. Por favor, entre no dia
para fazer o check-in para o próximo passeio disponível (com pelo menos 15 minutos de antecedência). Os convidados são
obrigados a trazer um documento de identidade e cartão de crédito, mas não haverá espera no cartão de crédito.
Favor observar: todos os aluguéis incluem um capacete, cadeado e cesta gratuitos. Como um bônus adicional, desfrute de uma
entrega de bicicleta gratuita em uma das sete localidades da Unlimited Biking (no valor de US$ 5). Os tandems estão disponíveis
por uma taxa de atualização ($20). As bicicletas E-bikes estão disponíveis por uma taxa de atualização de US$ 10 por hora. Para
reservas de grupo de 15 ou mais, favor contatar groups@unlimitedbiking.com.

Horários de funcionamento
1º de abril - 31 de outubro: Diariamente às 9h e 16h
1° de novembro - 31 de março: diariamente às 9h
Por favor, verifique o website Unlimited Biking para horários de funcionamento e fechamentos atualizados.
Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
Unlimited Biking 38 Park Row
New York, NY 10038
US
Closest Subway Stop
A, C, 2, 3, or J trains to Fulton Stop.

Catedral de St. John the Divine
N/A

Horários de funcionamento

Horários
Horario de funcionamento:
De segunda a sexta-feira, das 09:30 às 15:00.
Sábado - Domingo, 09:30 - 17:00

Closings & Holidays
Fechada: dias 7 de novembro, 26 de novembro, 25 de dezembro

Chegando lá
Address
1047 Amsterdam Ave. at 112th St.
New York, NY 10025
US
Closest Bus Stop
Parada 39 na rota Harlem
Closest Subway Stop
110th Street / Cathedral Parkway

Centro Cultural & Jardim Botânico Snug Harbor
Entrada: apresente seu passe ao entrar para obter admissão.

Horários de funcionamento
13 de abril – 02 de outubro, 2022:
Quarta-feira – Sexta-feira: 12:00 - 19:00
Sábado – Domingo: 11:00 - 19:00
Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address

1000 Richmond Terrace, Building H, Staten Island
New York, NY 10301
US
Closest Subway Stop
Bowling Green Station

Cruzeiro Harbor Lights da Circle Line
Entrada: basta apresentar seu passe em qualquer guichê da Circle Line para receber um cartão de embarque. Após apresentar o
passe, uma hora e data para o cruzeiro deve ser selecionada. Por favor, reserve pelo menos 45 minutos para o tempo de
embarque.
Aviso: The New York Pass permite o limite de 01 cruzeiro turístico da Circle Line por dia.

Horários de funcionamento
Todos os dias: 19.00
Todos os cruzeiros da Circle Line operam diariamente - visite o site da Circle Line para saber os horários atuais.
Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
Pier 83, West 42nd Street
New York, NY 10036
US

Cruzeiro Liberty Super Express
Attraction status as of Aug 14, 2022: Menos gente pela manhã
Como pegar seu ingresso: você precisará esperar na fila para receber um cartão de embarque para um dos cruzeiros do dia. É
possível solicitar horários, mas eles estão sujeitos a disponibilidade. Recomendamos visitar no início da manhã para conseguir
um cartão de embarque mostrando o seu passe. O embarque começa 15 minutos antes da partida.
Tempo livre até o seu horário de entrada? Por que não visitar outros lugares próximos enquanto espera? Recomendamos
explorar o histórico Seaport District; ou, se você tem mais tempo nas mãos, caminhar na Ponte do Brooklyn e aproveitar a vista
de Manhattan.
Locais de partida: escolha entre dois locais: Slip 6 no Battery Park ou Pier 16 no bairro Seaport

Horários de funcionamento
15 de abril - 28 de maio
Todos os dias: saídas de hora em hora das 11:00 às 18:00
29 de maio - 6 de setembro
Todos os dias: saídas de hora em hora das 11:00 às 19:00
7 de setembro - 30 de dezembro
Todos os dias: saídas de hora em hora das 11:00 às 18:00
Por favor, visite o site do Circle Line para os horários mais atualizados.

Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
Battery Park Slip 6, 22 Battery Place
New York, NY 10004
US
Closest Subway Stop
Bowling Green

Cruzeiro Liberty da Circle Line
Attraction status as of Aug 14, 2022: Volta na primavera
Entrada:basta apresentar seu passe em qualquer guichê de ingressos da Circle Line para receber um cartão de embarque. Após a
apresentação, selecione uma hora e data para o cruzeiro. Por favor, permita-se pelo menos 45 minutos para o período de
duração do embarque.
Aviso: é permitido o limite de 01 cruzeiro turístico por dia com o The New York Pass.

Horários de funcionamento
19 de Março - 31 de Outubro
Todos os dias: 10:30h
Por favor, visite o site do Circle Line para os horários atualizados.
Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
Pier 83, West 42nd Street
New York, NY 10036
US

Cruzeiro no Navio Clipper City: Estátua da Liberdade
Entrada: chegue 30 minutos antes do horário de partida e apresente seu passe ao agente do cais no Pier 17, na 89 South Street
(ao sul da Brooklyn Bridge).
Aviso: passeios adicionais estão disponíveis com 50% de desconto usando o código UPGRADE18 (exclui passeios de Lagosta &
Cerveja e Brunch).

Horários de funcionamento
As embarcações operam por temporada de maio a outubro. Por favor, verifique o site Manhattan By Sail para verificar os
horários atualizados.

Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
As reservas devem ser feitas online e o cartão de crédito precisa ser pré-autorizado para garantir sua reserva. Seu cartão não será
cobrado se o(s) passe(s) válido(s) for(em) apresentado(s) no check-in programado. As reservas não podem ser feitas por telefone.
Website:
https://www.manhattanbysail.com/book-with-a-pass/

Chegando lá
Address
89 South Street
New York, NY 10004
US
Closest Bus Stop
Parada 13 na rota Downtown
Closest Subway Stop
South Ferry station / Whitehall Street / Bowling Green

Cruzeiro pelos lugares mais emblemáticos de Nova York com Circle Line
Entrada: basta apresentar seu passe em qualquer guichê da Circle Line para receber um cartão de embarque. Após apresentar o
passe, a hora e data para o cruzeiro devem ser selecionadas. Por favor, permita-se pelo menos 45 minutos para ter tempo
suficiente para o embarque.
Aviso: o The New York Pass permite apenas 01 passeio de cruzeiro com o Circle Line Sightseeing Cruise por dia.

Horários de funcionamento
1º de janeiro - 18 de março
Todos os dias, às 12:00
19 de março - 31 de outubro
Todos os dias, às 12:30 e 15:00
1º de novembro - 31 de dezembro
Todos os dias, às 12:00
Os horários estão sujeitos a alterações. Visite o site da Circle Line para ver os horários mais atualizados.
Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
Pier 83, West 42nd Street
New York, NY 10036
US

Davidovich Bakery - Bagel e queijo creme
Como entrar: Apresente seu Passe de Cidade Go ao entrar para obter admissão.

Horários de funcionamento
Hotel Blue Moon
Diariamente: 7:00H - 15:00H
Mercado de Essex
Segunda-feira - Sábado: 8:00H - 22:00H
Domingo: 10:00h - 20:00h
Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
Essex Market: 88 Essex St., NYEssex Market: 120 Essex
New York, NY 10002
US
Closest Subway Stop
23rd St (A,C,E) For Chelsea Market & Delancey St. (F) for Essex Market

Deno's Wonder Wheel
Entrada: basta mostrar seu passe para entrar.

Horários de funcionamento

Horários
Junho - Agosto
Todos os dias: 12:00 - 22:00
Abril, maio, setembro e outubro
Sábado e domingo: 12:00 - 20:00

Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
1025 Boardwalk, Denos D. Vourderis Place (W.12th St.)
New York, NY 11224
US
Closest Subway Stop

Stillwell Avenue station

Edge
Entrada: basta apresentar seu passe nas catracas para entrar.

Horários de funcionamento
Todos os dias: 10:00 - 22:00
Os horários podem mudar durante certos períodos. Visite o site do Edge para obter o horário de funcionamento mais atualizada.
Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
30 Hudson Yards
New York, NY 10001
US
Closest Subway Stop
34th Street - Hudson Yards

El Museo del Barrio
N/A

Horários de funcionamento

Horários
Sexta-feira – Domingo: 11:00 - 17:00
Closings & Holidays
Fechado no Ano Novo, no feriado de 04 de Julho, no Dia de Ação de Graças e no Natal.

Chegando lá
Address
El Museo del Barrio1230 Fifth Avenue at 104th St.
New York, NY 10029
US
Closest Subway Stop
103rd Street, 110th Street & Lenox Avenue

Escape Virtuality

Escape Virtuality
Attraction status as of Aug 14, 2022: Reserva obrigatória
N/A

Horários de funcionamento
Segunda-feira - Quinta-feira: 16:00 - 22:00
Sexta-feira: 15:00 - 23:00
Sábado: 12:00 - 23:00
Domingo: 12:00 - 20:00
Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
Visite o site do Escape Virtuality para reservar suas experiências de VR. A disponibilidade da atração durante dias úteis é maior.
Website:
https://escapevirtuality.com/

Chegando lá
Address
130 W 29th Street
New York, NY 10001
US

Ferry da Estátua da Liberdade e Museu da Imigração de Ellis Island
Attraction status as of Aug 14, 2022: Reserve o quanto antes
Entrada: apresente seu passe na bilheteria no ponto de partida escolhido (lembre-se que seu passe deve estar válido quando
escaneado no momento da sua visita). Prossiga para a triagem de segurança antes de embarcar na balsa.
Atenção: o passe não inclui o acesso ao Pedestal e à Coroa da Estátua da Liberdade. Se você desejar acrescentar o acesso a essas
partes da estátua, você precisará reservar os ingressos Crown Reserve e/ou Pedestal Reserve separadamente e fazer reservas o
mais rápido possível, pois o espaço é limitado e os passeios muitas vezes se esgotam com meses de antecedência.

Horários de funcionamento
Consulte www.StatueCruises.com para obter os horários mais atualizados.
Closings & Holidays
A Estátua da Liberdade não está aberta ao público no Dia de Ação de Graças e no Natal.

É necessário fazer reserva
Esta atração exige reserva antecipada. Clique aqui para reservar sua data e horário.
Escolha entre dois pontos de partida: Battery Park em Manhattan ou Liberty State Park em Nova Jersey.
Esta atração é extremamente popular e fica lotada rapidamente. Se você não quer perder esta oportunidade, por favor reserve o
seu lugar o mais rápido possível!
Website:

https://www.cityexperiences.com/new-york/city-cruises/gocity-new-york-pass/redeem/

Chegando lá
Address
Statue Cruises Kiosk, Battery Park
New York, NY 10004
US
Closest Bus Stop
Parada 12, 13 ou 14 na rota Downtown
Closest Subway Stop
Whitehall Street / South Ferry / Bowling Green

Ferry para Staten Island com Audioguia & Cupons para o Empire Outlet
Entrada: para acessar os cupons do outlet, basta baixar o aplicativo Staten Island Ferry e digitar o código 56850 para
desbloquear a oferta.

Horários de funcionamento
Segunda-feira - Domingo 10:00 - 21:00
Os horários de abertura se aplicam ao Empire Outlet.
A balsa funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e parte a cada 30 minutos. Do ponto de atracagem, são menos de cinco
minutos a pé até Empire Outlets. Visite o site da Staten Island Ferry para ver todos os horários da balsa.
Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
55 Richmond TerraceStaten Island
New York, NY 10301
US

Fotografiska Nova York
Entrada:
O Fotografiska opera em um sistema de entrada por horários - pessoas com passe não precisam fazer uma reserva. Você pode
chegar a qualquer horário e entrar no próximo horário disponível.

Horários de funcionamento
Quarta-feira - Domingo: 09:00 - 21:00
Última entrada às 20:00
Closings & Holidays
N/A

Chegando lá

Chegando lá
Address
281 Park Avenue South
New York, NY 10010
US

Grafite e Arte Urbana: tour a pé pelo Brooklyn
Attraction status as of Aug 14, 2022: Reserva obrigatória
Entrada: certifique-se de trazer seu passe e apresentá-lo para realizar check-in. Seu passe deve ser válido no dia da excursão.
Você receberá um e-mail de confirmação com o local de partida da excursão.

Horários de funcionamento
Março - Dezembro: todos os dias às 10:30.
Janeiro e Fevereiro: sábado e domingo às 10:30.
Tour opera o ano todo. Geralmente, as excursões ocorrem diariamente às 10:30, mas os horários podem variar. Por favor,
consulte o site do tour para confirmar.
Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
Por favor, reserve seu tour online. Informações de cartão de crédito são necessárias para reservar a atividade, entretanto, você
só será cobrado se não comparecer ao tour.
Website:
http://www.brooklynunpluggedtours.com/brooklyn-tour-graffiti-street-art

Chegando lá
Address
30 Wyckoff Avenue, Brooklyn
New York, NY 11237
US
Closest Subway Stop
Jefferson Street

Harlem Gospel Tour by Inside Out Tours
Local de partida do tour: em frente ao Centro Schomburg de Pesquisa em Cultura Negra, localizado em 515 Malcolm X Blvd, Nova
York, NY 10037. Por favor, chegar pelo menos 15 minutos antes da partida da excursão.
Código de vestimenta: por respeito à congregação que hospeda o tour, favor vestir-se apropriadamente e evitar usar chinelos de
dedo, tops ou shorts.

Horários de funcionamento

Os tours acontecem todos os domingos de abril a dezembro em inglês, francês e espanhol.
Partida do tour em espanhol: 7:15h
Partida do tour em francês: 7:30h
Partida do tour em inglês: 8h
Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
As reservas devem ser feitas on-line com pelo menos 48 horas de antecedência. O número de seu passe é necessário para fazer
uma reserva e os passeios têm capacidade limitada.
E-mail:
booking@insideouttours.com
Website:
https://insideouttours.com/book-with-pass/

Chegando lá
Address
515 Malcolm X Blvd, NY 10037
New York, NY 10037
US
Closest Subway Stop
135th Street station

Harlem Jazz Series - música ao vivo
Attraction status as of Aug 14, 2022: Reserva obrigatória
Mostre seu passe no balcão de entrada da Harlem Jazz Series.

Horários de funcionamento
Sexta-feira: 19:00 - 20:30
Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
Favor reservar sua excursão on-line com antecedência usando o(s) número(s) do(s) passe(s). Um cartão de crédito é necessário
para completar sua reserva, entretanto, você só será cobrado se não comparecer à excursão.
Website:
https://www.harlemjazzboxx.com/

Chegando lá
Address

16 Mount Morris Park West
Nova Iorque, NY 10027
US
Closest Subway Stop
125th Street

Intrepid Sea, Air & Space Museum
Entrada: apresente o seu New York Pass no balcão de entrada.
A capacidade é limitada e a entrada é oferecida de acordo com horários disponíveis.
Visitando o Intrepid em grupo de 15 ou mais pessoas com o New York Pass?
Por favor, ligue para 646-381-5010 ou envie um e-mail para groupsales@intrepidmuseum.org para economizar ainda mais em
comida, visitas guiadas, passeios de simulador e muito mais! Descontos adicionais devem ser solicitados e pagos com
antecedência até 2 semanas antes da sua visita.

Horários de funcionamento
Todos os dias: 10:00 - 17:00
A última entrada é às 15:30
Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
Pier 86, West 46th Street & 12th Avenue
New York, NY 10036
US
Closest Bus Stop
Parada 15 na rota Downtown
Closest Subway Stop
42nd Street / 34th Street / Port Authority

Jardim Botânico de Nova York
Entrada: apresente seu New York Pass na Entrada Principal/Centro de Visitantes ou na Entrada Moshulu em frente a estação de
trem do Jardim Botânico.
Para mais informações, visite o site do Jardim Botânico de Nova York.

Horários de funcionamento
Terça-feira - Domingo: 10:00 - 17:00
Closings & Holidays
N/A

Chegando lá

Chegando lá
Address
2900 Southern Blvd., Bronx
New York, NY 10458
US
Closest Subway Stop
Bedford Avenue / Allerton Avenue

Jardim Botânico do Brooklyn
Attraction status as of Aug 14, 2022: Reserva obrigatória
Entrada: apresente seu The New York Pass para entrar.

Horários de funcionamento

Horário de funcionamento
Terça, Quarta e Domingo: 10:00 às 18:00
Quinta, Sexta e Sábado: 10:00 às 20:30
Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
900 Washington Avenue, Brooklyn
New York, NY 11225
US
Closest Bus Stop
Parada 34 ou 35 na rota Brooklyn
Closest Subway Stop
Prospect Park / Eastern Parkway / Franklin Avenue

LEGOLAND® Discovery Center - Westchester
Entrada: vá para a fila de venda antecipada de ingressos. Apresente seu passe na bilheteria para entrar.
Aviso: os adultos devem estar sempre acompanhados por uma criança para entrar no LEGOLAND® Discovery Center. As "noites
somente para adultos" não estão incluídas com seu passe.
Dicas para visitar Legoland Discovery Center
Como qualquer atração popular em ambiente fechado com crianças, o Legoland Discovery Center tem um limite para o número
de convidados que podem visitar o local por dia. No período de férias escolares em Nova York, por exemplo, muitas vezes o local
atinge a capacidade máxima. Para uma experiência mais agradável, recomendamos que você visite a atração no período da
tarde e não logo pela manhã. Os dias de semana também são mais tranquilos do que os fins de semana.

Horários de funcionamento

Horários de funcionamento
De domingo a quinta-feira: das 10:00 às 19:00 (última entrada: 17:00).
Sexta e Sábado: 10:00 - 21:00 (última entrada: 19:00).

Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
39 Fitzgerald Street Yonkers
New York, NY 10710
US
Closest Subway Stop
Trem da linha Metro-North Hudson; parada Yonkers

LEGOLAND® Discovery Center Nova Jersey
Entrada: por favor, vá até a bilheteria para validar seu passe. Não é necessário fazer reservas.
Aviso: adultos precisam estar acompanhados de pelo menos uma criança para visitar a LEGOLAND® Discovery Center.

Horários de funcionamento
Segunda – Sexta: 10:00 - 17:30
Sábado: 10:00 - 19:00
Domingo: 10:00 - 18:30
Última entrada duas horas antes do horário de fechamento.
Por favor, confira o site da LEGOLAND® para ver os horários atualizados.
Closings & Holidays
Ocasionalmente, o LEGOLAND® Discovery Center pode fechar mais cedo para eventos especiais ou estender o horário durante os
períodos de pico. Por favor, verifique o site deles para obter as atualizações mais recentes.

Chegando lá
Address
1 American Dream Way, Suite A (Level 1)
East Rutherford, NJ 07073
US

Luna Park em Coney Island
N/A

Horários de funcionamento
Os horários podem variar devido a eventos especiais, manutenção ou más condições meteorológicas. Visite o site do Luna Park
para ver o calendário mais atualizado.

Closings & Holidays
O parque tem severas restrições de capacidade de público no Memorial Day (31 de maio), Mermaid Parade Day (18 de junho) e 4
de julho. Por isso, desaconselhamos a visita nesses dias.

Chegando lá
Address
Luna Park at Coney Island1000 Surf Avenue Brooklyn
New York, NY 11224
US
Closest Subway Stop
Coney Island-Stillwell Avenue station

Madame Tussauds + Universo MARVEL 4D
Entrada: apresente o seu passe na fila de Acesso VIP para entrada rápida. Seu passe inclui a entrada geral no Madame Tussauds
New York.
Aviso: os ingressos não incluem a experiência Carnival Carnage 7D Experience, mas a experiência pode ser comprada mediante
pagamento de uma taxa adicional com desconto de US$2.

Horários de funcionamento
Madame Tussauds abre todos os dias, mas os horários podem variar.
Por favor, visite o site do Madame Tussauds para ter acesso ao horário atualizado, incluindo o último horário de entrada do dia.

Closings & Holidays
Aberto 365 dias do ano. Esta atração pode ocasionalmente fechar mais cedo devido a eventos especiais.

Chegando lá
Address
234 West 42nd Street (entre a 7ª e 8ª Avenidas)
New York, NY 10036
US
Closest Bus Stop
Parada 1 na rota Downtown e parada 20 na rota Uptown
Closest Subway Stop
42nd Street (Port Authority) / Times Square 42nd Street / 42nd Street Bryant Park

Memorial e Museu do 11 de Setembro
Attraction status as of Aug 14, 2022: Visite cedo
Como pegar seu ingresso: você precisará esperar na fila para receber um horário de entrada. Recomendamos visitar esta atração
cedo pela manhã para menor tempo de espera.

Tempo livre até o seu horário de entrada? Por que não visitar alguns lugares nas proximidades enquanto espera?
Recomendamos fazer compras e parar para comer na Estação Oculus, caminhar no Battery Park ou em Wall Street, ou até
mesmo um passeio na Staten Island Ferry para ter uma vista deslumbrante da Estátua da Liberdade.
Aviso: seu passe inclui entrada geral para o Memorial e Museu do 11 de Setembro. Visitas guiadas estão disponíveis por uma taxa
adicional a ser paga diretamente ao Memorial e Museu do 11 de setembro.

Horários de funcionamento
Quinta-feira a segunda-feira: 10:00h - 17:00 (última entrada às 15:30)
Aviso: recomendamos visitar a atração no início da manhã para melhor disponibilidade.
Recomendamos verificar diretamente o site da atração para confirmar o horário de abertura atualizado antes da sua visita.
Closings & Holidays
10 de setembro: encerramento às 15:00 (última entrada às 13:30)
11 de setembro: fechado

Chegando lá
Address
180 Greenwich St.World Trade Center
New York, NY 10007
US
Closest Bus Stop
Parada 11, 12 ou 13 na rota Downtown
Closest Subway Stop
Fulton Street, World Trade Center, Courtland Street, Rector Street

MoMA PS1
Entrada: por favor, apresente seu passe válido para escaneamento na chegada.

Horários de funcionamento
Quinta - segunda-feira: 12:00 - 18:00
Sábado: 12:00 - 20:00
Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
22-25 Jackson Avenue
Queens, NY 11101
US
Closest Subway Stop
Court Square-23rd Street

Museu Americano de História Natural
Attraction status as of Aug 14, 2022: Reserve o quanto antes
Entrada: apresente seu passe válido para ser escaneado e ter entrada librada em qualquer um dos locais a sua escolha:
1. Rose Center Entrance (localizado na 81st Street, entre Central Park West e Columbus Ave) e siga descendo as escadas até
a janela de atendimento ao público (Dica extra: este local frequentemente tem filas menores)
2. Entrada principal (localizado na 79th Street, no Central Park West) e dirija-se ao balcão de Vouchers

Horários de funcionamento
Quarta-feira - Domingo: 10:00 - 17:30
Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
Por favor, visite o site para reservar a data e horário para visitar o Museu Americano de História Natural. Na parte inferior da
página, clique no link dedicado a titulares de passes. Ao chegar, você deve apresentar seu passe, que deve estar válido, para que
seja escaneado e você possa entrar no local.
Esta atração é extremamente popular e fica lotada rapidamente. Se você não quer perder esta oportunidade, por favor reserve o
seu lugar o mais rápido possível!
Website:
https://ticketing.amnh.org/#/tickets

Chegando lá
Address
Central Park West at West 79th Street
New York, NY 10024
US
Closest Bus Stop
Parada 24, 25 or 26 na rota Uptown
Closest Subway Stop
79th Street, 81st Street

Museu Fraunces Tavern®
Entrada: a reserva é obrigatória para visitar o Museu Fraunces Tavern. Você deve apresentar seu passe válido para ser escaneado
quando você chegar.

Horários de funcionamento
Quarta-feira - Domingo: 12:00 - 17:00

Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
É necessário realizar uma reserva antecipada para visitar o Museu Fraunces Tavern. Visite o site e use o código "FRAUNCES" no
checkout para reservar sua data e hora. Você deve apresentar seu passe válido para escaneamento na chegada.
Website:
https://www.frauncestavernmuseum.org/tickets

Chegando lá
Address
54 Pearl St. (Corner of Broad St)
New York, NY 10004
US
Closest Bus Stop
Parada 13 na rota Downtown
Closest Subway Stop
Whitehall Street / Bowling Green

Museu Infantil de Staten Island
Entrada: apresente seu passe ao chegar.

Horários de funcionamento
Sábados e domingos:
das 10:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00
O museu também abre durante as férias escolares. Visite o site para ver a programação mais recente.
Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
1000 Richmond Terrace, Staten Island
New York, NY 10301
US
Closest Subway Stop
Bowling Green station

Museu New York Historical Society
Entrada: por favor, apresente seu passe para ser escaneado na chegada.

Horários de funcionamento

Sexta-feira: 11:00 - 20:00
Sábado e Domingo: 11:00 - 17:00
Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
Ligue para (212) 485-9268 com antecedência para reservar sua data e hora. Você deve apresentar seu passe válido na chegada.
Phone:
(212) 485-9268

Chegando lá
Address
170 Central Park West ( 77th St)
New York, NY 10024
US
Closest Bus Stop
Parada 25 na rota Uptown
Closest Subway Stop
81st Street / 79th Street

Museu Solomon R. Guggenheim
Entrada: apresente seu passe no balcão de informações para entrar.
Crianças menores de 12 anos têm entrada geral gratuita acompanhadas de um adulto pagante. Portanto, os cartões para
crianças não precisam ser escaneados na entrada.
Aos sábados, das 17:00 às 20:00, o formato de entrada é "Pay What You Wish" (Pague o que quiser, em tradução livre) e é
um horário de grande movimentação no museu com um longo tempo de espera. Por favor, tenha isso em mente ao
planejar sua visita.
O Museu Guggenheim recebe novas exposições ao longo do ano e precisa fechar certas áreas ao público geral para
realizar as instalações. Nesse período a quantidade de obras de arte em exposição diminui.
Recomendamos verificar as datas de instalação de novas exposições no site oficial do museu.

Horários de funcionamento
Segunda, quarta, quinta, sexta e domingo: 11h às 18h
Sábado: 11h às 20h
Aos sábado, das 17h às 20h, o museu funciona no formato “Pague o que quiser” e é um horário movimentado para o museu com
um longo tempo de espera. Por favor, planeje de acordo.

Closings & Holidays
Segunda a quinta: 17 a 20 de outubro
Quarta-feira: 8 de novembro

Quinta-feira: 24 de novembro
Dia de Ação de Graças: 28 de novembro
Domingo: 2 de dezembro

Chegando lá
Address
1071 Fifth Avenue (at 89th Street),
New York, NY 10128
US
Closest Bus Stop
Parada 24 na rota Uptown
Closest Subway Stop
86th Street

Museu Whitney de Arte Americana
Entrada: apresente o seu passe para ter acesso ao museu.

Horários de funcionamento
Segunda-feira e quinta-feira 11:30 - 18:00
Sexta-feira 13:30 - 21:00
Sábado e Domingo 13:00 - 18:00
Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
99 Gansevoort Street, NY 10014(212) 570-3600
New York, NY 10014
US
Closest Bus Stop
Parada 6 na rota Downtown
Closest Subway Stop
14th Street

Museu da Cidade de Nova York
Entrada: apresente seu passe para a admissão no Museu da Cidade de Nova York.

Horários de funcionamento
Quinta-feira: 10:00 - 21:00
Sexta - Segunda: 10:00 - 17:00

Closings & Holidays
Terça e quarta.

Chegando lá
Address
1220 Fifth Avenue at 103rd Street
New York, NY 10029
US
Closest Bus Stop
Parada 24 na rota Downtown
Closest Subway Stop
103rd Street / 110th Street

Museu da Eldridge Street
Entrada: basta apresentar seu passe válido para ser escaneado na chegada.

Horários de funcionamento
Domingo a quinta-feira: das 10:00 às 17:00
Sexta-feira: das 10:00 às 15:00
Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
12 Eldridge St. (entre Canal e Division)
New York, NY 10002
US
Closest Bus Stop
Parada 10 na rota Downtown
Closest Subway Stop
Grand Street / East Broadway / Canal Street

Museu de Arte Moderna (MoMA)
Attraction status as of Aug 14, 2022: Imperdível
Entrada: apresente seu passe na bilheteria do lobby do Museu de Arte Moderna para entrar. Como agora são necessários bilhetes
com hora marcada, o MoMA emitirá um bilhete para o próximo horário disponível.
Aviso: crianças com idade igual ou inferior a 16 anos têm entrada geral gratuita, mas é necessário fazer reserva.

Horários de funcionamento

Domingo - Sexta-feira: 10:30 - 17:30 (Segunda-feira 13:00 - 17:30)
Sábado: 10:30 - 19:00
Para os horários de funcionamento mais atualizados, recomendamos verificar no site do Museu de Arte Moderna.
Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
É necessário fazer reservas antecipadamente. Visite o site do MoMA para reservar a data e a hora da sua visita.
Website:
https://www.moma.org/tickets/attraction-pass?&utm_source=newyorkpass&utm_medium=link&utm_campaign=newyorkpass1

Chegando lá
Address
11 West 53rd Street (entre a 5ª e 6ª avenidas)
New York, NY 10019
US
Closest Bus Stop
Parada 27, 29 ou 30 na rota Uptown e parada 18 na rota Downtown
Closest Subway Stop
5th Avenue & 53rd Street

Museu de Arte do Brooklyn
N/A

Horários de funcionamento

Horário de funcionamento
Quarta-feira: 11:00-18:00
Quinta-feira: 11:00-22:00
Sexta-feira: 11:00-18:00
Sábado: 11:00-20:00
Domingo: 11:00-18:00
A capacidade é limitada. Apresente seu passe de entrada no próximo horário disponível.
Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
200 Eastern Parkway, (at Washington Avenue), Brooklyn
New York, NY 11238
US
Closest Bus Stop

Closest Bus Stop
Para 35 na rota Brooklyn
Closest Subway Stop
Easter Parkway

Museu de Artes e Design
Entrada: apresente o seu passe no balcão de ingressos para a entrada.

Horários de funcionamento
Terça-feira - Domingo: 10h - 18h
Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
2 Columbus Circle
New York, NY 10019
US
Closest Bus Stop
Parada 28 na rota Uptown
Closest Subway Stop
59th Street (Columbus Circle) / 57th Street & 7th Avenue / 57th Street & 6th Avenue

Museu de Desing Cooper Hewitt Smithsonian
Entrada: apresente seu passe para entrada no próximo horário disponível.

Horários de funcionamento
Quinta - segunda-feira: 10.00 - 18.00
Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
2 East 91st Street(entre a 5th e Madison Avenues)
New York, NY 10128
US
Closest Bus Stop
Parada 24 na rota Uptown
Closest Subway Stop

86th Street / 96th Street

Museu de Staten Island
Attraction status as of Aug 14, 2022: Reserva obrigatória
Por favor, mostre seu passe na chegada.

Horários de funcionamento
Quartas-feiras - domingos: 11:00 - 17:00
A última entrada é às 16:45.

Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
1000 Richmond Terrace, Staten Island, NY 10301 (Prédio A)
New York, NY 10301
US
Closest Subway Stop
Terminal Staten Island

Museu do Centro Internacional de Fotografia
Entrada:apresente seu passe válido para escaneamento na chegada.

Horários de funcionamento
Segunda-feira: 11:00 - 19:00
Terça: Fechado
Quarta-feira: 11:00 - 19:00
Quinta-feira aberta até tarde: 11:00 - 21:00
Sexta-feira - Domingo: 11:00 - 19:00
Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
79 Essex Street
New York, NY 10002
US
Closest Bus Stop
Parada 8 ou 9 na rota Downtown

Closest Subway Stop
Broadway-Lafeyette Street / Bowery / Prince Street

Museu do Patrimônio Judaico
Entrada: apresente seu passe no balcão de entrada localizado no lobby principal.

Horários de funcionamento
Domingo: 10:00 - 17:00
Quarta-feira: 10:00 - 17:00
Quinta-feira: 10:00 - 20:00
Sexta-feira: 10:00 - 15:00
Closings & Holidays
Segunda, terça e sábado
Feriados judaicos e Dia de Ação de Graças

Chegando lá
Address
36 Battery Place
New York, NY 10280
US
Closest Bus Stop
Parada 3 na rota Downtown ou parada 3 na rota do Brooklyn
Closest Subway Stop
Whitehall Street / Rector Street / Bowling Green

Museu do Sexo
Entrada: apresente seu passe no balcão de entrada.
O Museu do Sexo é disputado e a disponibilidade é extremamente limitada. Os fins de semana normalmente se esgotam com
antecedência. Prefira fazer a sua visita de segunda a sexta para aproveitar melhor a atração.
Atenção:
Nenhum cliente com menos de 18 anos de idade é permitido no museu. Esta é uma atração somente para adultos.

Horários de funcionamento
Segunda-feira: 13:00 - 22:00 (última entrada: 20:40)
Quarta-feira: 13:00 - 22:00
Quinta-feira: 13:00 - 22:00 (última entrada: 20:40)
Sexta-feira: 13:00 - 00:00 (última entrada: 22:00)
Sábado: 12:00 - 00:00 (última entrada: 22:00)
Domingo: 12:00 - 22:00 (última entrada: 20:40)

Closings & Holidays
Fechado terça-feira e quarta-feira
Véspera de Natal - 24 de dezembro: última entrada 20.00
Véspera de Ano Novo - 31 de dezembro: última entrada 20.00
Dia de Ação de Graças e Dia de Natal: fechado

Chegando lá
Address
233 Fifth Avenue at 27th Street
New York, NY 10016
US
Closest Bus Stop
Parada 4 ou 5 na rota Downtown and parada 32 na rota Uptown
Closest Subway Stop
28th Street Broadway / 28th Street Park Avenue / 28th Street 7th Avenue

New Museum de Arte Contemporânea
Entrada: mostre seu passe para entrar.

Horários de funcionamento
Sexta-feira, sábado, domingo e terça-feira: 11:00 - 18:00.
Quinta-feira: 11:00 - 21:00

Closings & Holidays
Fechado: segunda-feira.

Chegando lá
Address
235 Bowery at Prince Street
New York, NY 10002
US
Closest Bus Stop
Parada 8 ou 9 na rota Downtown
Closest Subway Stop
Bowery Street / 2nd Avenue / Spring Street

New York Hall of Science

Entrada: por favor, apresente o seu New York Pass para entrar.

Horários de funcionamento
Sexta-feira: 14:00 - 17:00 (última entrada às 16:00)
Sábado & Domingo: 10:00 - 17:00 (última entrada às 17:00)
Closings & Holidays
De segunda a quinta-feira, além do Dia do Trabalho, Dia de Ação de Graças, Natal e Ano Novo.

Chegando lá
Address
47-01 111th Street, Queens
New York, NY 11368
US
Closest Subway Stop
111th Street

O Museu dos Chineses na América
Entrada: não é necessário mostrar seu passe – a entrada no Museu dos Chineses na América é gratuita para todos até março de
2022.

Horários de funcionamento
Quinta-feira: 11:00 - 21:00
Sexta-feira - Domingo: 11:00 - 18:00
Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
215 Centre St
New York, NY 10013
US
Closest Subway Stop
Canal Street (N, Q, R, W, J, Z, and 6)

O melhor de Nova York: Cruzeiro oferecido pela Circle Line
Como pegar seu ingresso: você precisará esperar na fila para receber um cartão de embarque para um dos cruzeiros do dia. É
possível solicitar horários, mas eles estão sujeitos a disponibilidade. Recomendamos visitar no início da manhã para conseguir
um cartão de embarque mostrando o seu passe. O embarque começa 15 minutos antes da partida.
Tempo livre até o seu horário de entrada? Por que não visitar outros lugares enquanto espera? Recomendamos visitar o Sea, Air
and Space Museum, fazer compras e uma pausa para comer no Hudson Yards, e conferir o The Vessel.
Aviso: você só pode ir em um cruzeiro turístico da Circle Line por dia com seu New York Pass.

Horários de funcionamento
19 de março - 20 de maio
Todos os dias - 10:00 e 13:30
21 de maio - 6 de setembro
Todos os dias - 10:00 , 12:00, 13:30, e 15:00
7 de setembro - 31 de outubro
Todos os dias - 10:00 e 13:30
1 de novembro - 31 de dezembro
Todos os dias - 15:00
Para ver os horários mais atualizados, recomendamos visitar o site Circle Line.

Closings & Holidays
Dia de Natal

Chegando lá
Address
Pier 83, West 42nd Street
New York, NY 10036
US

O melhor do Brooklyn: tour a pé por Williamsburg
Entrada: não é necessário pagar pelos ingressos para o tour a pé por Williamsburg, basta mostrar seu passe ao chegar.

Horários de funcionamento
Março - Dezembro: Todos os dias: 15:00.
Aviso: por favor, verifique o site para mais detalhes para passeios durante Janeiro e Fevereiro.
Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
Reserve seu tour com antecedência online. Um cartão de crédito é necessário para reservar seu lugar, porém, você só será
cobrado se não comparecer ao tour.
Website:
http://www.brooklynunpluggedtours.com/

Chegando lá
Address
Local de encontro: em frente ao "Bakeshop By Woops!"
New York, NY 11211
US
Closest Subway Stop

Closest Subway Stop
Bedford Avenue / Marcy Avenue

Observatório Top of the Rock™
Attraction status as of Aug 14, 2022: Menos gente pela manhã
Como pegar seu ingresso: você precisará esperar na fila para receber um horário de entrada. Recomendamos chegar entre 09:00
e 15:00 para menor tempo de espera. Use a entrada localizada no Rockefeller Plaza na 50th Street (entre a 5ª e 6ª avenidas) e
desça um lance de escadas para chegar na fila da Go City.
Tempo livre até o seu horário de entrada? Por que não visitar alguns lugares nas proximidades enquanto espera?
Recomendamos explorar a icônica loja de brinquedos FAO Schwarz, a Catedral de São Patrício ou o Rockefeller Centre.
Tours em grupo: se você estiver viajando com um grupo, envie um líder de grupo para trocar todos os passes Go City por
ingressos programados entre 10h e 11h no dia em que planeja visitar o observatório. Grupos de turismo que chegam após as 11h
sem ingressos programados podem ser recusados.

Horários de funcionamento
Todos os dias: 9:00 às 23:00
A última entrada é às 22:00
Recomendamos verificar o site do Observatório Top of the Rock para confirmar o horário de funcionamento.

Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
30 Rockefeller Plaza (entrada entre a 5ª e 6ª avenidas)
New York, NY 10112
US
Closest Bus Stop
Parada 18 na rota Downtown e parada 30 na rota Uptown
Closest Subway Stop
Trens B, D, F ou M para 47-50th Street/Rockefeller Center Station

Observatório do Empire State Building
Attraction status as of Aug 14, 2022: Reserve o quanto antes
Entrada: visitar o Empire State Building é moleza!
1. Faça sua reserva no site do Empire State Building.
2. Apresente sua confirmação de reserva e prossiga para a entrada.
3. Depois basta escanear seu passe na catraca após a segurança. Prontinho, você chegou lá! Aproveite a vista.

Aviso: visitas durante o horário do pôr-do-sol requerem uma taxa adicional de US$10 a ser paga diretamente ao Empire State
Building ao reservar sua visita on-line ou através do quiosque no local. Recomendamos a visita após o pôr-do-sol para
economizar a taxa e desfrutar de vistas fantásticas das luzes da cidade à noite!
Quer entrada VIP? Faça upgrade do seu acesso em qualquer um dos quiosques de ingressos do Empire State Building para ter
entrada rápida e acesso ao 102º andar com desconto.
Em função da COVID-19, recomendamos que você leia as diretrizes de segurança do Empire State Building antes de sua visita.

Horários de funcionamento
O horário de funcionamento varia de dia para dia.
A última entrada é sempre 45 minutos antes do fechamento.
Por favor, visite o site do Empire State Building para ver o horário de funcionamento atual.
Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
Esta atração exige a realização de uma reserva antecipada. Faça uma pré-reserva visitando o site do Empire State Building.
É importante lembrar que seu passe deve estar válido no momento da reserva.
Esta atração é extremamente popular e fica lotada rapidamente. Se você não quer perder esta atração, por favor reserve o seu
lugar o mais rápido possível!
Website:
https://reseller.esbnyc.com/passes/shop/ViewItems.aspx?
CompanyCode=leisurepass&CG=LPMakeReservation86&C=LPReservation86

Chegando lá
Address
20 West 34th Street (entre a 5ª e a 6ª Avenida)
New York, NY 10118
US
Closest Bus Stop
Parada 4 na rota Downtown e parada 32 na rota Uptown
Closest Subway Stop
34th Street/ Herald Square

Oficina do Museu do 11 de Setembro: Tour Interativo
Aviso: o museu fica na West 14th Street e NÃO no Ground Zero.

Horários de funcionamento
Quarta a sábado - mediante reserva.
Closings & Holidays
Domingo - Terça-feira, Dia de Ano Novo, Véspera de Natal, Dia de Natal e Dia de Ação de Graças. Todos os horários de feriados
estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

É necessário fazer reserva

É obrigatório fazer reserva para esta atração. Para reservar, ligue, envie mensagem ou Whatsapp para 347-225-7779 e mencione
que você é um cliente do New York Pass. Inclua o número do seu passe (localizado perto do código QR), o número de
convidados, nome e número de telefone celular do responsável pelas reservas. Você também pode reservar por e-mail
groundzeromuseum@gmail.com com as mesmas informações e receberá uma confirmação por e-mail.

E-mail:
groundzeromuseum@gmail.com
Phone:
347-225-7779

Chegando lá
Address
420 West 14th Street, NY 10014 (Between 9th Ave e Washington Street
New York, NY 10014
US
Closest Bus Stop
Parada 6 na rota Downtown
Closest Subway Stop
14th Street

One World Observatory
Attraction status as of Aug 14, 2022: Capacidade limitada
Como pegar seu ingresso: você precisará esperar na fila para receber um horário de entrada. Recomendamos visitar a atração
no meio da manhã ou à noite, pois o tempo de espera é menor nesses horários. Mostre seu passe na bilheteria do One World
Observatory para receber o ingresso do próximo horário disponível.
Tempo livre até o seu horário de entrada? Por que não marcar mais algumas coisas nas proximidades enquanto espera?
Recomendamos fazer compras e jantar ao redor do Oculus; passear pelo Battery Park e por Wall Street; ou passear na Staten
Island Ferry para ter uma vista incrível da Estátua da Liberdade a partir da água.

Horários de funcionamento
Março
Todos os dias: 10h - 19h
Abril
Todos os dias: 10h - 20h
Maio - Setembro
Todos os dias: 9h - 21h
Setembro - dezembro
Todos os dias: 9h - 20h
Os horários estão sujeitos a alterações. Para a programação mais atualizada visite o site da atração.
Closings & Holidays

Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
One World ObservatoryOne World Trade Center117 West
New York, NY 10007
US

Passeio de 1 dia no ônibus Hop-On-Hop-Off da Big Bus
Attraction status as of Aug 14, 2022: Menos gente à tarde
Entrada: os clientes se dirigir a um agente Big Bus em frente à loja M&M na Times Square para reservar um horário para o passeio.

Horários de funcionamento
Circuito Downtown
Local de saída: Loja M&M da Times Square
Partidas: 09:30 - 16:30 (a cada 20 minutos)
Circuito Uptown
Local de saída: Loja M&M da Times Square
Partidas: 10:00 - 16:00 (a cada 60 minutos)
Dica: esta atração é menos movimentada à tarde.
Recomendamos verificar diretamente com a atração o horário de funcionamento atual.
Closings & Holidays
Natal (25 de Dezembro), Véspera de Ano Novo (31 de Dezembro) e o Dia de Ação de Graças.
Avisto: devido ao TD 5 Boro Bike Race, não haverá passeios no domingo, dia 23 de agosto.

Chegando lá
Address
48th Street and 7th Avenue, NY
New York, NY 10036
US
Closest Bus Stop
Parada 18 na rota Downtown ou parada 19 na rota Uptown
Closest Subway Stop
7th Avenue

Passeio de bicicleta pela Ponte do Brooklyn com Unlimited Biking

Entrada:apresente seu passe no balcão de ingressos. Por favor, traga seus passes válidos na loja a qualquer momento após o
horário de abertura até o check-in. Não há necessidade de reservas. É obrigatório fornecer documento de identificação e dados
do cartão de crédito. Mas não se preocupe, não será realizada nenhuma cobrança no cartão.
Para grupos maiores de 15 pessoas, por favor entre em contato pelo e-mail: groups@unlimitedbiking.com.
Atenção:a oferta inclui o aluguel da bicicleta, capacete e cesta. Opções adicionais estão disponíveis por uma taxa de upgrade.
Você também pode trocar seu aluguel de bicicleta por aluguel de patins sem custo extra.
Outras vantagens: todos os alugueis de bicicletas incluem mapa organizado por cores, corrente e cadeado sem custo adicional. E
ainda como um bônus adicional, aproveite a entrega gratuita de bicicletas se sua bicicleta foi originalmente alugada em outro
local da Unlimited Biking (no valor de US$10).

Horários de funcionamento
Para ter acesso aos horários atualizados, recomendamos visitar o site da Unlimited Biking.
Horários normais:
De 01 de Novembro – 31 de Março: 09:00 - 17:00
De 01 de Abril – 31 de Outubro: 08:00 - 20:00
Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
38 Park Row
New York, NY 10038
US

Passeio de bicicleta pelo Central Park por Unlimited Biking
Como entrar: Apresente seu passe no balcão de ingressos. Os Passeios de Bicicleta são feitos por ordem de chegada. Favor entrar
no dia do check-in para o próximo passeio disponível, com pelo menos 15 minutos de antecedência. Os convidados devem trazer
um documento de identidade e cartão de crédito. Não haverá espera no cartão de crédito.
Para reservas de grupo de 15 ou mais, favor contatar groups@unlimitedbiking.com.
Para mais informações, visite o site Central Park Bike Tour by Unlimited Biking.

Horários de funcionamento
1º de novembro - 31 de março:
Tours: 9h (somente em inglês).
1 abr - 31 out:
Excursões: 9h, 12h e 16h diariamente.
Outras excursões de idiomas:
Holandês às 9h diariamente, português às 9h30, espanhol às 10h, e francês às 10h.

Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address

56 West 56th Street (Between 5th Ave. and 6th Ave)
New York, NY 10019
US
Closest Bus Stop
Stop 27, 28 or 29 on Uptown route
Closest Subway Stop
59th Street / 57th Street

Passeio gastronômico Food on Foot
Entrada: apresente seu passe ao guia na chegada.
Atenção:
Este tour substitui uma refeição. Venha com apetite!
Por favor, chegar 15 minutos mais cedo para o check-in.
Ligue para 1-631-491-0326 nos dias do tour para saber sobre a disponibilidade limitada dos passeios. As linhas
telefônicas abrem às 09:00 (pressione #1 - os operadores não estão disponíveis o tempo todo).
O ponto de encontro para os tours é West 50th Street e 8th Avenue. O local exato da reunião é fornecido mediante reserva.

Horários de funcionamento
Tours gastronômicos guiados são realizados de meados de março até o início de janeiro. Por favor, verifique o site para horários
exatos.
Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
Os ingressos podem ser garantidos online (use o código NYPFoodfun para reservar). O The New York Pass oferece "Gold Tickets"
gratuitos. Este é o único tipo de bilhete que você deve reservar - qualquer outro tipo de reserva pode gerar uma taxa de
cobrança.
Verifique sempre a programação antes de iniciar o processo de reserva (na plataforma de reservas ou na guia de programação na
parte superior da página inicial do site). Os tours não são realizados todos os dias. Clique no link de reserva de "pass holder" (no
canto superior esquerdo) para verificar o calendário e garantir os ingressos. Atenção: tours guiados são publicados no calendário
até o dia 16 do mês anterior.
Será solicitado um cartão de crédito, os números do seu passe ou número de confirmação do pedido, mas você não será
cobrado a menos que não compareça no tour.
Website:
https://www.foodonfoottours.com

Chegando lá
Address
O ponto de encontro Food On Foot Tours será enviado após confirmação da reserva.
New York, NY 11001
US
Closest Subway Stop

Grand Central Station: 4,5,6,7 or S. Penn Station: 1,2,3,A,C or E

RiseNY
Getting in: show your pass for scanning at the admissions desk.

Horários de funcionamento
Sunday, Monday, Wednesday and Thursday: 10AM-8PM
Friday and Saturday: 10AM-10PM
Closings & Holidays
RiseNY is closed on Tuesdays.

Chegando lá
Address
60 West 45th Street
New York, NY 10036
US
Closest Bus Stop
7th Avenue/West 44th Street: bus M104
Closest Subway Stop
Times Square - 42nd Street: 1, 2, 3, 7, N, Q, R or W line

Sabores do Lower East Side: tour gastronômico a pé
Attraction status as of Aug 14, 2022: Reserva obrigatória
Entrada: por favor apresente seu passe ao guia turístico.

Horários de funcionamento
Todos os dias às 13:00
Os tours duram 2h30.
Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
Por favor, reserve seu tour com antecedência online. Selecione a data e hora do passeio desejado e adicione o número de
participantes. Um cartão de crédito é necessário para reservar seu lugar, mas você só será cobrado se não comparecer ao tour.
Se você tiver dúvidas ou dificuldade em reservar um tour, ligue para (718) 806-1706
Phone:
(718) 806-1706
Website:
https://topdogtours.com/tours/new-york-city/tastes-of-the-lower-east-side/

Chegando lá

Chegando lá
Address
Eldridge Street Synagogue
12 Eldridge Street
New York, NY 10002
US
Closest Subway Stop
Pegue o trem N/Q/R para a Canal Street ou o trem B/D para a Grand Street

Sessão de fotos com Masters of the Camera Nova York
Local de encontro: em frente a loja ASICS Runner's Store na 420 West 14th Street. Você será recebido pela equipe e levado até o
telhado para sua sessão fotográfica.
Aviso:
Sua sessão inclui 5 minutos de fotos com o World Trade Center como pano de fundo. Se você quiser estender para fazer
fotos adicionais em estilo retrato no estúdio da cobertura, poderá solicitar um tempo extra por uma taxa adicional ao
reservar sua sessão
Os dias de mau tempo serão remarcados, se necessário, e você será notificado na manhã ou na noite anterior
Cancelamentos e solicitações para reagendar devem ser feitas dentro de sete dias completos de sua sessão
Se você tiver alguma condição médica existente ou pré-existente que o iniba de participar desta atividade, aconselhamos
que você não participe. Esta atividade envolve subir e descer 15 degraus até o telhado. Por favor, não participe desta
atividade se isso agravar sua condição médica de alguma forma

Horários de funcionamento
Domingo: 15:00 - 18:00
Segunda-feira: 14:30 - 18:00
Terça-feira: 14:30 - 18:00

O ensaio fotográfico tem duração de 5 minutos. Tempo total: aproximadamente 30 minutos.
Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
Envie uma mensagem com sua solicitação para o dia/hora desejados para realizar as fotos para o número 917-373-2210. Você
também pode enviar um e-mail para MastersoftheCamera@gmail.com. Certifique-se de fornecer seu número de telefone celular
para que um agente de reservas possa ligar de volta, juntamente com seu nome completo, número de passe e o dia/hora em que
você está solicitando sua sessão fotográfica. Você receberá uma resposta dentro de 24 horas.
Um cartão de crédito é necessário para garantir sua chegada. Se você não comparecer à sessão de fotost, será cobrado do cartão
de crédito o valor de US$39 por pessoa.
E-mail:
MastersoftheCamera@gmail.com
Phone:
347-225-7779

Chegando lá
Address
420 West 14th Street, NY
New York, NY 10014
US

THE RIDE: passeio de ônibus em rota turística
Attraction status as of Aug 14, 2022: Reserve o quanto antes
Entrada: chegue no local de encontro, situado na 259 West 42nd Street próximo à 8ª Avenida em frente ao Five Guys, com pelo
menos 15 minutos de antecedência do horário de partida. Apresente seu passe ao guia turístico para embarcar. Seu passe
precisa ser válido no dia do passeio.
Aviso:
É obrigatório usar máscaras no ônibus.

Horários de funcionamento
Horário dos passeios: para obter o horário de funcionamento completo do THE RIDE, visite seu site.
Closings & Holidays
Em caso de condições meteorológicas severas ou problemas mecânicos, as visitas serão canceladas.

É necessário fazer reserva
1. Acesse https://experiencetheride.com/pass/ e selecione THE RIDE
2. Selecione a data e hora de partida desejadas (Seu passe deve ser válido no dia do seu tour e você deve selecionar uma data em
que seu passe estará ativo)
3. Selecione o número de ingressos que deseja reservar no menu “PEOPLE-NY PASS” (Se você não puder selecionar quantas
pessoas precisar, significa que não haverá ingressos suficientes para essa partida.)
4. Insira o número do passe (ou passes) nos campos disponíveis (um passe por campo; inclua hifens, se houver).
5. Insira suas informações de contato.
Importante: Você deverá informar um número de cartão de crédito para fazer a reserva, mas não será cobrado nesse momento.
Só haverá cobranças em seu cartão de crédito se você não participar do passeio ou não cancelar sua reserva até 24 horas antes
do horário de início. Você deve chegar no local de partida com 15 minutos de antecedência para validar seu passe. Clientes sem
o passe ou sem um passe ativo na data correspondente serão cobrados o preço normal do ingresso.
O passeio The Ride não é recomendado para crianças menores de seis anos.
* Certifique-se de ler todo o termo de responsabilidade na página de reserva antes de completar a sua reserva.
Esta atração é extremamente popular e fica lotada rapidamente. Se você não quer perder esta atração, por favor reserve o seu
lugar o mais rápido possível!

Website:
https://experiencetheride.com/pass/

Chegando lá
Address

Address
Partidas da 259 West 42nd Street próximo à 8ª Avenida em frente ao Five Guys
New York, NY 10036
US
Closest Bus Stop
Parada 19 da rota Uptown e parada 18 da rota Downtown
Closest Subway Stop
42nd Street (Port Authority) / Times Square 42nd Street

THE TOUR
Attraction status as of Aug 14, 2022: Reserva obrigatória
Entrada: chegue no local de encontro pelo menos 15 minutos antes do horário de saída. Apresente seu passe ao guia para
embarcar. Seu passe precisa estar válido no dia do tour.
Local de encontro: THE TOUR embarca passageiros na 211 West 45th Street entre a Broadway e 8th Avenue em frente ao Marriott
Marquis, que fica oposto ao Lion King Minskoff Theatre.
Aviso:
É obrigatório usar máscaras no ônibus.

Horários de funcionamento
Todos os dias: 09:00 – 21:00
Para ter acesso aos horários atualizados, recomendamos checar o site THE TOUR.
Closings & Holidays
Os tours podem ser cancelados em caso de condições climáticas severas ou problemas mecânicos.

É necessário fazer reserva
As reservas devem ser feitas online.
1. Visite o site https://experiencetheride.com/pass/ e selecione THE TOUR
2. Selecione a data e hora de início do tour (seu passe precisa estar válido no dia do tour e você deve selecionar uma data em que
seu passe esteja ativo)
3. Selecione o número de tickets que deseja reservar no menu “PEOPLE-NY PASS”. (Se você não conseguir selecionar o número
que precisa, significa que não há vagas disponíveis suficientes para esta data ou horário de partida)
4. Insira o número do passe no campo correspondente (um passe por campo, inclua caracteres especiais, se aplicável)
5. Insira suas informações de contato. Importante: será solicitado um número de cartão de crédito para assegurar a sua reserva.
Não haverá cobrança no cartão de crédito, a não ser que você não compareça ao passeio ou se não cancelar o passeio dentro de
24h antes do horário de início. É necessário chegar 15 minutos antes do horário de início no local de partida para validar o passe
para entrada. Clientes que não apresentarem um passe ativo serão cobrados o preço normal da atração.
THE TOUR não é recomendado para visitantes menores que 6 anos de idade.
* Leia os termos e condições disponíveis na página de reservas antes de seguir adiante.
Esta atração é muito popular e fica lotada rapidamente. Se você não quer perder esta atração, por favor reserve o seu lugar o
mais rápido possível!
Website:
https://experiencetheride.com/pass/

Chegando lá
Address
211 West 45th Street
New York, NY 10019
US
Closest Bus Stop
Parada 19 na rota Uptown parada 18 na rota Downtown
Closest Subway Stop
42nd Street (Port Authority) / Times Square 42nd Street

The Paley Center for Media
Entrada: apresente o seu The New York Pass para entrar.

Horários de funcionamento
Quarta-feira, Sexta-feira, Sábado e Domingo: 12:00 - 18:00

Closings & Holidays
Fechado às segundas e terças-feiras.

Chegando lá
Address
25 West 52nd Street (entre a 5th/6th Avenues)
New York, NY 10019
US
Closest Bus Stop
Parada 30 na rota Uptown e parada 4 na rota Downtown
Closest Subway Stop
5 Avenue/53rd Street Station

The Skyscraper Museum
Entrada: não é necessário mostrar seu passe - a entrada no museu é gratuita para todos até julho de 2022.

Horários de funcionamento
Quinta-feira - Sábado: 12:00 - 18:00
Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address

Address
39 Battery Place
New York, NY 10280
US
Closest Bus Stop
Parada 3 na rota Downtown, parada 3 na rota Explore Brooklyn
Closest Subway Stop
Bowling Green station, Rector Street, South Ferry

Tour Fantasmas de Greenwich Village
Entrada: o tour se reúne em frente ao Waverly Diner na esquina da 6ª Avenida e Waverly Place, em frente ao restaurante The
Waverly. Por favor, chegue 10 minutos mais cedo para fazer o check-in e forneça seu passe para o escaneamento.

Horários de funcionamento
Tours em inglês: todos os dias às 20:00
Tours em espanhol: sextas-feiras às 19:00

Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
Reserve seu lugar acessando o site. Você precisará inserir um número de cartão de crédito para confirmar a sua reserva, mas só
será cobrado se você não comparecer ao tour. Se você tiver perguntas sobre sua reserva, ligue para (718) 806-1706.
Aviso: é necessário um aviso prévio de 48 horas para cancelamento gratuito. Os tours serão realizados faça chuva ou faça sol.
Phone:
(718) 806-1706
Website:
https://topdogtours.com/tours/new-york-city/ghosts-of-greenwich-village/

Chegando lá
Address
385 6th Avenue
New York, NY 10014
US

Tour Hamilton
Attraction status as of Aug 14, 2022: Reserva obrigatória
Aviso: gorjetas não são obrigatórias, mas são apreciadas pelos guias. Elas não estão incluídas em seus ingressos para o Tour
Hamilton, portanto, certifique-se de ter dinheiro em mãos se quiser dar uma gorjeta. Comida, bebidas e souvenirs também não
estão incluídas no tour..

Horários de funcionamento

Horários de funcionamento
Todos os dias: 15:00
Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
Por favor, reserve suas vagas on-line com antecedência. Selecione a data desejada para o tour, escolha 'Public Hamilton Tour' e
selecione o número de ingressos equivalente ao número de passes que você possui. Selecione a opção de inserir um código
promocional. Quando você digitar o código de desconto "NYPASS" o preço cairá para $0.
Você deverá digitar um cartão de crédito para manter sua reserva, mas o cartão só será cobrado se você não comparecer ao tour.
Website:
https://www.newyorkcityurbanadventures.com/new-york-city-tours/hamilton-happy-hour/

Chegando lá
Address
Bowling Green Park
A nordeste da fonte em frente à Broadway e Beaver Street
New York, NY 10004
US
Closest Bus Stop
Parada 13 ou 12 na rota Downtown
Closest Subway Stop
Wall Street / Rector Street

Tour Super-heróis da Marvel & DC
Attraction status as of Aug 14, 2022: Reserva obrigatória
Ao entrar: ao chegar para o tour, apresente seu passe ao guia turístico para escaneamento.

Horários de funcionamento
Inglês
Todos os dias às 15:30
Espanhol
Quartas-feiras e Sábados às 13:30

Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
Por favor, reserve seu tour com antecedência online. Selecione a data e hora de seu passeio desejado e adicione o número de
participantes no menu. Um cartão de crédito é necessário para reservar seu lugar, entretanto, você só será cobrado se não
comparecer ao tour. Se você tiver dúvidas ou dificuldade para reservar o passeio, ligue para (718) 806-1706.
Phone:

(718) 806-1706
Website:
https://topdogtours.com/tours/new-york-city/marvel-dc-superheroes-of-new-york/

Chegando lá
Address
Esquina da 1st Avenue e 42nd Street
UN Plaza
New York, NY 10017
US
Closest Subway Stop
Trens 4,5,6 ou 7 para a Grand Central Station

Tour a pé do Orgulho LGBTQIA+
Entrada: chegue pelo menos 10 minutos antes do início do tour.

Horários de funcionamento
Todos os dias: 17:00
Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
As reservas devem ser feitas com antecedência no site Pride Tours NYC.
Será solicitado inserir o número do seu New York Pass no formulário de reserva.
Um cartão de crédito será solicitado para garantir seu lugar e só será cobrado se você não cancelar ou remarcar seu passeio com
24 horas de antecedência.
Em caso de No-show será cobrado o valor total do passeio.
Website:
https://pridetoursnyc.com/pride-walking-tour

Chegando lá
Address
Christopher Park
38-64 Christopher Street
New York, NY 10014
US

Tour a pé dos meios de comunicação de Nova York
Attraction status as of Aug 14, 2022: Reserva obrigatória
Entrada: o tour começa em frente ao Maine Monument em Columbus Circle. Mostre seu passe ao guia ao chegar.

Horários de funcionamento
Todos os dias: 14:00
O tour tem duração de 2 horas.
Closings & Holidays
Dia de Ação de Graças, Natal e Ano Novo.

É necessário fazer reserva
Para reservar sua vaga no tour, visite o site do Top Dog Tour. Selecione a data e a hora do tour desejado e adicione o número de
participantes ao menu suspenso. É necessário inserir um cartão de crédito para reservar seu lugar, mas você só será cobrado se
não comparecer ao tour. Se você tiver dúvidas ou dificuldade em fazer a sua reserva, ligue para (718) 806-1706.
Website:
https://topdogtours.com/tours/new-york-city/media-tour/

Chegando lá
Address
West 59th Street
New York, NY 10019
US

Tour a pé pela Ponte do Brooklyn
Entrada: não é necessário realizar uma reserva para esta atração, mas se você quiser se planejar, é possível realizar reservas
acessando o site Unlimited Biking's.

Horários de funcionamento

Horários
Todos os dias: 9:00
Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
38 Park Row
New York, NY 10038
US
Closest Bus Stop
Parada 11 na rota Downtown
Closest Subway Stop
Fulton Street

Tour a pé pelas Luzes de Natal do Brooklyn

Tour a pé pelas Luzes de Natal do Brooklyn
Entrada: encontre seu guia em frente a Gigi's Bakery e apresente seu passe e informações de reserva.

Horários de funcionamento
Todos os dias, às 17:00 ou 19:30
Do Dia 1 de Dezembro a Dia 30 de Dezembro
Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
Reserve seu tour online com antecedência seguindo este link.
Um cartão de crédito é necessário para reservar seu lugar, entretanto, você só será cobrado se não comparecer ao tour.
E-mail:
contact@brooklynunpluggedtours.com
Phone:
+1 (347) 410 4192
Website:
http://www.brooklynunpluggedtours.com/christmas-lights-tour-brooklyn-dyker-heights

Chegando lá
Address
Local de encontro: em frente a Gigi's Bakery
8626 4th Avenue
Brooklyn, NY 11209
US
Closest Subway Stop
86th Street station (R line)

Tour a pé pelas locações de filmes & séries de TV no Central Park
Este é um tour a pé pelo Central Park, então recomendamos vestir roupas e sapatos confortáveis. Também é importante
ressaltar que se esgota rapidamente - os tours são oferecidos de acordo com a disponibilidade.
Aviso: todos os clientes precisam assinar um termo de responsabilidade nas 24 horas anteriores ao tour. O termo de
responsabilidade de saúde será enviado para o e-mail usado para realizar a reserva.

Horários de funcionamento
Os tours partem ao meio dia.
Os tour são realizados todos os dias de julho e agosto e fins de semana somente em outros meses.
Por favor, verifique o site On Location Tours para a programação mais atualizada, pois está sujeita a mudanças.

Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva

Visite o site On Location Tours para reservar seu tour. Será necessário fornecer um número de cartão de crédito. Não haverá
cobrança no cartão a menos que você não compareça ao tour.
Esta atração é extremamente popular e fica lotada rapidamente. Se esta atração faz parte da sua lista de desejos, por favor
reserve o seu lugar o mais rápido possível!

Website:
https://onlocationtours.com/new-york-tv-and-movie-tours/central-park-tv-movie/

Chegando lá
Address
N/R subway station on 59th St (Central Park South)
New York, NY 10019
US
Closest Bus Stop
Parada 26 na rota Uptown
Closest Subway Stop
59th Street

Tour a pé pelo Central Park
Local de saída: 56 West 56th Street entre a 5th e 6th Avenue.
Favor chegar 15 minutos antes do horário da excursão.

Horários de funcionamento
Todos os dias às 9:00
Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
56 West 56th Street (entre a 5ª e a 6ª Avenida), NY
New York, NY 10019
US
Closest Bus Stop
Parada 28 ou 29 na rota Uptown
Closest Subway Stop
59th Street / 57th Street

Tour a pé pelo Greenwich Village
Attraction status as of Aug 14, 2022: Reserva obrigatória

Attraction status as of Aug 14, 2022: Reserva obrigatória
Entrada: basta mostrar seu passe no início da excursão. Procure o seu guia turístico que estará carregando uma bandeira laranja.
Dicas para a excursão:
Vista-se de acordo com o clima e prefira sapatos confortáveis.
Por favor, chegue 10 minutos mais cedo, pois o tour começa pontualmente. Infelizmente, você não conseguirá alcançar o
grupo se chegar atrasado.
Gorjetas não são obrigatórias, mas são apreciadas pelos guias.
Para tours de grupos acima de 10 pessoas, por favor, entre em contato com o ExperienceFirst diretamente antes do
passeio.
Ajuda com ingressos do Tour a pé pelo Greenwich Village
Basta perguntar à nossa equipe de ajuda se tiver alguma dúvida.
Para obter mais informações, visite o site ExperienceFirst.

Horários de funcionamento
Os passeios são realizados todos os dias. Por favor, verifique o site para disponibilidade e para fazer reservas.
Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
Reserve com antecedência on-line clicando no botão laranja "Reservar agora". É necessário um cartão de crédito para reservar
seu lugar, no entanto, você só será cobrado se não comparecer ao evento com um passe válido ou não cancelar dentro de 24
horas a hora de início do passeio.
Website:
https://www.exp1.com/new-york-tours/neighborhood-tours/greenwich-village-tour/

Chegando lá
Address
Esquina da Waverly Place & 6th Ave NorthWest.
New York, NY 10003
US
Closest Bus Stop
Parada 6 ou 7 na rota Downtown
Closest Subway Stop
W 4th Street

Tour a pé por SoHo, Little Italy e Chinatown
Attraction status as of Aug 14, 2022: Reserva obrigatória
Entrada: basta mostrar o seu passe no início do tour. Procure pelo seu guia no local. Ele estará carregando uma bandeira laranja.

Horários de funcionamento
As excursões são realizadas todos os dias. Por favor, verifique o site para disponibilidade e para fazer reservas.

Closings & Holidays

Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
Faça a sua reserva online com antecedência clicando no botão laranja 'Book Now'. É preciso fornecer os dados do cartão de
crédito para reservar seu lugar, porém, você só será cobrado se não mostrar um passe válido ou não cancelar o tour dentro de 24
horas da hora de início da excursão.

Website:
https://www.exp1.com/new-york-tours/new-york-pass/

Chegando lá
Address
Spring St & 6 Ave,
Ponto de encontro no parque
New York, NY 10013
US
Closest Bus Stop
Parada 9 ou 8 na rota Downtown
Closest Subway Stop
Spring Street

Tour de bicicleta pelo Harlem com Unlimited Biking
Apresente seu passe no balcão de ingressos. Os passeios de bicicleta são feitos por ordem de chegada. Favor chegar no dia do
check-in com pelo menos uma hora de antecedência para o próximo passeio disponível. É necessário trazer um documento de
identidade e cartão de crédito. Não haverá cobrança no cartão de crédito.
Aviso: todos os aluguéis incluem um capacete, cadeado e cesta gratuitos. Como um bônus adicional, desfrute de uma entrega de
bicicleta gratuita em uma das sete localidades da Unlimited Biking (um valor de US$5). Os tandems (bicicletas que podem ser
pedaladas por mais de uma pessoa) estão disponíveis por uma taxa de upgrade (US$20). As bicicletas E-Bikes estão disponíveis
por uma taxa de upgrade de US$10 por hora.

Horários de funcionamento
01 de novembro a 31 de março: não há tours
01 de abril a 31 de outubro: todos os dias, às 11:00

Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
As reservas não são obrigatórias, mas são aceitas, e podem ser feitas online - selecione a data e hora de sua reserva e escolha a
opção "passholders" no check-out. Você precisará digitar seu número de passe para garantir seu lugar. Por favor, chegue 15
minutos antes do horário do tour. Para reservas de grupos de 15 ou mais pessoas, envie um e-mail para groups@unlimitedbiking.
com.

Website:

Website:
https://www.unlimitedbiking.com/new-york-guided-bike-tours

Chegando lá
Address
111 W 110th Street
New York, NY 10026
US
Closest Bus Stop
Parada 39 na rota Harlem
Closest Subway Stop
Central Park North Station

Tour de desenho por Nova York
Materiais de desenho serão fornecidos a você no dia para que você possa criar sua arte inspirada em NYC.
Este passeio é para maiores de 7 anos de idade. Crianças precisam ser acompanhadas por um adulto.
Entrada: você encontrará seu guia no Financial District em frente a 37 Wall Street à direita da Tiffany's, onde Rachel vai
presentear você com um bloco de desenhos e lápis. Por favor, chegue 10 minutos antes da hora de início do tour.
Quantidade máxima de convidados por tour: 10

Horários de funcionamento
Os tour são realizados às segundas-feiras:
12:00 - 13:30
14:00 - 15:30
Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
As reservas podem ser feitas por e-mail em nycsketchtour@gmail.com. É necessário informar o dia desejado e a hora de início do
tour, número do passe, nome completo e número de telefone celular. Também é preciso informar os dados de cartão de crédito
para garantir sua vaga, pois o espaço é limitado. Entretanto, isto será apagado quando você chegar e escanear seu New York
Pass.
Após receber seu e-mail, a organização do tour entrará em contato dentro de 24 horas. São necessários sete (7) dias completos
para os cancelamentos. Os passeios muitas vezes se esgotam com antecedência, mas você pode ser colocado em uma lista de
espera se isso acontecer.
E-mail:
nycsketchtour@gmail.com

Chegando lá
Address
37 Wall Street (à direita da Tiffany’s), NY
New York, NY 10005
US
Closest Subway Stop

Closest Subway Stop
Wall Street

Tour de ônibus em Nova York pelo Bronx, Brooklyn e Queens
Attraction status as of Aug 14, 2022: Reserva obrigatória
Local de encontro: esquina da 8th Avenue e 51st Street. Fique atento ao seu guia turístico que estará carregando uma bandeira
laranja.
Recomendamos o uso de roupas de acordo com o clima e calçados confortáveis.
Por favor, chegue 10 minutos antes do horário de início do tour, pois ele começa pontualmente - infelizmente não é
possível encontrar o tour fora do local de partida.
Gorjetas não são obrigatórias, mas apreciadas pelos guias.
Grupos maiores de 10 pessoas precisam entrar em contato com o ExperienceFirst diretamente antes do tour.

Horários de funcionamento
Diariamente: 09:00
Para mais informações, visite o site da atração.
Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
Faça a sua reserva online clicando no botão laranja "Reserve agora" no site da atração. É necessário informar os dados do cartão
de crédito para confirmar o seu lugar, entretanto, só será realizada a cobrança no cartão se você não apresentar uma passe
válido no dia do tour ou não cancelar o passeio em até 24 horas antes do horário de início.
Website:
https://www.exp1.com/new-york-tours/new-york-pass/

Chegando lá
Address
847-835 8th Avenue
New York, NY 10019
US
Closest Subway Stop
50th Street

Tour de ônibus pelas séries de TV e filmes de Nova York
Attraction status as of Aug 14, 2022: Reserva obrigatória
Entrada: assim que sua reserva for confirmada, o ponto de partida será informado. O passeio dura aproximadamente duas horas.
Aviso: todos os clientes devem assinar um termo de responsabilidade dentro de 24 horas da realização do passeio. O termo será
enviado para o endereço de e-mail usado para fazer a reserva.

Horários de funcionamento

Horários de funcionamento
Os tours são realizados às 11h de quinta-feira a domingo.
Por favor, verifique no site On Location Tours a programação mais atualizada, que está sujeita a mudanças.
Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
Visite o site On Location Tours para reservar seu passeio. Será solicitado fornecer seu número de passe e um cartão de crédito.
Seu cartão de crédito não será cobrado, a menos que você não compareça ao passeio.
Website:
https://onlocationtours.com/new-york-tv-and-movie-tours/new-york-tv-movie/

Chegando lá
Address
O local de encontro será fornecido após confirmação da reserva.
New York, NY 10019
US

Tour do Top of The Highline e The Vessel
Entrada: basta mostrar seu passe no início do tour. Procure pelo seu guia turístico que estará carregando uma bandeira laranja.

Horários de funcionamento
Os tours são realizados todos os dias. Por favor, visite o site para verificar a disponibilidade e para fazer reservas.

Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
Reserve com antecedência online clicando no botão laranja 'Book Now'. Um cartão de crédito é necessário para reservar seu
lugar, porém, você só será cobrado se não aparecer com um passe válido ou não cancelar dentro de 24 horas do início do tour.
Website:
https://www.exp1.com/new-york-tours/new-york-pass/

Chegando lá
Address
Hudson Yards
New York, NY 10001
US
Closest Subway Stop
Estação de metrô 34th Street-Hudson Yards (linha 7)

Tour guiado pela Ponte do Brooklyn e bairro DUMBO
Attraction status as of Aug 14, 2022: Reserva obrigatória
Entrada: o local de encontro é próximo à Ponte do Brookyn (em frente ao Tweed Courthouse, localizado na 52 Chambers Street
entre a Broadway e a Centre Street). Por favor, chegue pelo menos 15 minutos antes da partida do tour no local de encontro
marcado.

Horários de funcionamento
Quartas-feiras e Sábados: 11:00
Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
Por favor, reserve seu tour online. Selecione Tour pela Ponte do Brooklyn e bairro DUMBO. Então selecione a data e a hora do
tour e preencha o nome e número do passe. Os passeios têm capacidade limitada. Recomendamos reservar os ingressos antes
de chegar em Nova York.
Website:
https://insideouttours.com/book-with-pass/

Chegando lá
Address
Em frente ao Tweed Courthouse, localizado na 52 Chambers Street entre a Broadway e a Centre Street
New York, NY 10007
US
Closest Bus Stop
Parada 11 na rota Downtown
Closest Subway Stop
Brooklyn Bridge, Chambers Street

Tour noturno a pé pelo Greenwich Village
Entrada: por favor apresente seu passe ao guia turístico.

Horários de funcionamento
Todos os dias: 19:00
Tour em espanhol: sábados - 18:00
Os tours duram 2 horas

Closings & Holidays
Dia de Ação de Graças, Dia de Natal, Halloween e Dia do Orgulho de NYC (último domingo de junho)

É necessário fazer reserva

Por favor, reserve seu tour com antecedência online. Selecione a data e hora do passeio desejado e adicione o número de
participantes ao menu suspenso. Um cartão de crédito é necessário para reservar seu lugar, mas você só será cobrado se não
comparecer ao tour. Se você tiver dúvidas ou dificuldade em reservar um tour, ligue para (718) 806-1706.

Phone:
(718) 806-1706
Website:
https://topdogtours.com/tours/new-york-city/greenwich-village-at-night-tour/

Chegando lá
Address
Astor Place Plaza,
41 Astor Place
New York, NY 10003
US
Closest Subway Stop
Pegue o trem 6 para Astor Place ou a Linha W/N/R para 8th Ave-NYU

Tour oficial a pé por Chinatown
Entrada: basta mostrar seu passe no guichê de informações de Chinatown Little Italy localizado na Baxter Street com a Canal
Street.

Horários de funcionamento
Segunda - Sexta: 11:30
Os horários dos passeios estão sujeitos a alterações. Por favor, verifique o site oficial para os horários e disponibilidade mais
atualizados.
Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
Por favor, reserve seu tour com antecedência on-line. Será necessário informar um número de cartão de crédito para confirmar a
reserva. Seu cartão só será cobrado se você não comparecer no dia do seu passeio. Alterações e cancelamentos podem ser feitos
até duas horas antes do passeio sem cobrança.
Website:
https://takeawalk.com/attraction-passes/

Chegando lá
Address
Quiosque de informações de Chinatown Little Italy
Baxter Street & Canal Street
New York, NY 10013
US
Closest Subway Stop

Closest Subway Stop
Canal Street: lina N, Q, R, W, 4, 5, 6, J ou Z

Tour oficial a pé por Little Italy
Entrada: basta mostrar seu passe no quiosque de informações Chinatown Little Italy, localizado na Baxter Street e Canal Street.

Horários de funcionamento
Segunda – Sexta: 13:30
Os horários dos passeios estão sujeitos a alterações. Por favor, verifique o site oficial para os horários e disponibilidade mais
atualizados.
Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
Por favor, reserve seu passeio com antecedência online. É necessário informar um número de cartão de crédito para confirmar a
reserva. Seu cartão só será cobrado se você não compareceu ao tour. Alterações e cancelamentos podem ser feitos até duas
horas antes do tour sem cobrança.
Website:
https://takeawalk.com/attraction-passes/

Chegando lá
Address
Chinatown Little Italy Information Kiosk
Baxter Street & Canal Street
New York, NY 10013
US
Closest Subway Stop
Canal Street: linha N, Q, R, W, 4, 5, 6, J ou Z

Tour pela Broadway e Times Square
Attraction status as of Aug 14, 2022: Reserva obrigatória
Entrada: basta mostrar seu passe no início do tour. Procure seu guia turístico que estará com uma bandeira laranja.

Horários de funcionamento
Os tours são realizados diariamente. Por favor, verifique a disponibilidade no site e faça sua reserva.
Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva

Faça a sua reserva on-line clicando no botão laranja 'Reserve agora'. Um cartão de crédito é necessário para reservar seu lugar,
entretanto, você só será cobrado se não apresentar um passe válido ou não cancelar dentro de 24 horas da hora de início do tour.
Esta atração é extremamente popular e fica lotada rapidamente. Se você não quer perder esta atração, por favor reserve seu
lugar o quanto antes!

Website:
https://www.exp1.com/new-york-tours/new-york-pass/

Chegando lá
Address
Duffy Square(na Broadway com a 46th Street)
New York, NY 10036
US
Closest Bus Stop
Parada 19 na rota Uptown e parada 18 na rota Downtown
Closest Subway Stop
49th Street, 42nd Street, 47th to 50th Streets

Tour pelas catacumbas de Nova York à luz de velas
Attraction status as of Aug 14, 2022: Reserva obrigatória
Entrada: mostre seu passe no quiosque de ingressos localizado fora da Mulberry Street, 266 (entre a Houston e Prince Street).
Durante o mau tempo, o quiosque de ingressos pode ser transferido para dentro do edifício.

Horários de funcionamento
Sexta-feira – Segunda-feira
Os tours são oferecidos durante todo o dia, mas em horários variáveis. Consulte o site do Tommy's New York para ver os horários
mais atualizados e fazer sua reserva.
Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
É necessário realizar uma reserva antes da sua visita e as reservas são feitas pelo site Tommy's New York. É necessário fornecer
um número de cartão de crédito para confirmar a reserva, mas não haverá cobrança. Só haverá cobrança se você não
comparecer ao tour. Alterações e cancelamentos, por sua vez, podem ser feitos até 2 horas antes do tour sem cobrança de taxas.
Mostre seu passe no quiosque de ingressos localizado fora da Mulberry Street, 266 (entre a Houston e Prince Street). Durante o
mau tempo, o quiosque de ingressos pode ser transferido para dentro do edifício.
Phone:
(212) 300-7683
Website:
https://takeawalk.com/

Chegando lá
Address
266 Mulberry Street, NY 10012 (entre a Houston e Prince Street)
New York, NY 10012
US
Closest Bus Stop
Parada 9 ou 8 na rota Downtown
Closest Subway Stop
Prince Street / Broadway/Lafayette Station / Bleeker Street

Tour pelo Rockefeller Center
Entrada: utilize a entrada da 50th Street (entre a 5ª e 6ª avenidas). Desça as escadas para entrar na Express Line (fila rápida) e
apresente seu passe para entrada.
Aviso: o tour é realizado somente em inglês e não é recomendado para crianças menores de 12 anos. Crianças menores de 6 anos
de idade não pagam entrada.
A capacidade é limitada a 10 convidados por tour; disponibilidade por ordem de chegada.

Horários de funcionamento
Os tours partem ao longo do dia e a programação pode variar um pouco de acordo com a estação.
Visite o site do Tour do Rockefeller Center para ver a programação atual de partidas da excursão.

Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
1260 Avenue of the Americas, NY 10019(6th Avenue be
New York, NY 10019
US
Closest Bus Stop
Parada 30 na rota Uptown Parada 18 na rota Downtown
Closest Subway Stop
47th-50th Street Rockefeller Center station

Tour pelo Yankee Stadium
Entrada: a entrada para o Classic Tours é feito pelo Hard Rock Café adjacente ao portão 6 (esquina da 161st Street e River
Avenue). Os passes são trocados por ingressos por ordem de chegada e estão sujeitos à disponibilidade. Por ser um tour popular,
sugerimos chegar 15 minutos antes do horário de início do tour e troca de ingressos na bilheteria e aguardar o processo de
checagem de segurança.

Aviso: seu passe é válido somente para "Classic Tours" e não para "Pre-game Tours". Favor entrar em contato com o
Departamento de Tours do Estádio Yankees para obter informações sobre a disponibilidade.

Horários de funcionamento
Os tours são realizados vários dias da semana, dependendo da agenda do estádio. Por favor, visite o site do Yankee Stadium para
ter acesso aos horários mais atualizados.
Todos os dias: 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00.

Closings & Holidays
N/A

Chegando lá
Address
Yankee Stadium One East 161st St, Gate 6, Bronx
New York, NY 10451
US
Closest Subway Stop
161st Street

Tour pelos mercados e luzes de Natal
Entrada: por favor, chegue pelo menos 15 minutos antes da partida do tour no ponto de encontro indicado. Apresente seu passe
ao guia turístico para admissão. Os tours têm capacidade limitada, portanto, reserve com antecedência para a maior
disponibilidade. Seu passe deve ser válido no dia do tour.
Aviso: você precisará comprar um cartão do Metro para um único passeio antes do tour. Se você deseja retornar ao local de
encontro ao final do tour, compre um bilhete de ida e volta. Este tour não é acessível em cadeira de rodas.

Horários de funcionamento
Dezembro
Sexta-feira - Sábado: 15:30

Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
Os tours têm capacidade limitada, portanto, recomendamos reservar com antecedência para a maior disponibilidade. Visite o
site oficial e selecione o NY Holiday Markets & Christmas Lights Walking Tour. Depois clique em 'reservar agora'. Selecione a data
e a hora de seu passeio desejado. Uma vez selecionada a data e a hora, você preencherá seu nome e o número do passe. Os
números de passe estão localizados perto do QR code em seu passe. Se você tiver dúvidas ou dificuldade para reservar o tour,
envie um e-mail para sales@insideouttours.com

E-mail:
sales@insideouttours.com
Website:

Website:
https://insideouttours.com/book-with-pass/

Chegando lá
Address
10 Columbus Circle
New York, NY 10019
US
Closest Subway Stop
59 St Columbus Circle

Tour por High Line, Chelsea e Meatpacking District
Não é necessário apresentar ingressos individuais para o Tour por High Line, Chelsea e Meatpacking District - a entrada está
incluída no seu The New York Pass
Entrada: basta mostrar o seu passe no início do tour. Atenção ao seu guia turístico que estará no local com uma bandeira laranja.
Dicas para o tour:
Recomendamos se vestir para o tempo e usar sapatos confortáveis.
Por favor, chegue 10 minutos mais cedo pois o tour começa pontualmente. Infelizmente, não será possível acompanhar o
tour se chegar atrasado.
Gorjetas não são esperadas, mas apreciadas pelos guias.
Grandes grupos com mais de 10 pessoas precisam de entrar em contato com o ExperienceFirstdiretamente antes do tour.

Horários de funcionamento
Os tours são realizados todos os dias. Por favor, visite o sitepara verificar disponibilidade e para fazer reservas.

Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
Reserve com antecedência onlineclicando no botão laranja "Reservar agora". É necessário um cartão de crédito para reservar
seu lugar, no entanto, você só será cobrado se não aparecer com um passe válido ou não cancelar dentro de 24 horas antes do
início do passeio.
Esta atração é extremamente popular e fica lotada rapidamente. Se esta atração faz parte da sua lista de desejos, por favor,
reserve o seu lugar o mais rápido possível!
Website:
https://www.exp1.com/new-york-tours/new-york-pass/

Chegando lá
Address

Local de encontro: próximo a esquina da 15th Street e 9th Street
New York, NY 10014
US
Closest Bus Stop
Parada 6 ou 7 na rota Downtown
Closest Subway Stop
14th Street

Tour sobre a Escravidão e a Ferrovia Subterrânea em Nova York
Attraction status as of Aug 14, 2022: Reserva obrigatória
Não é necessário ter ingressos individuais para o Tour sobre a Escravidão e a Ferrovia Subterrânea em Nova York, a entrada está
incluída no seu The New York Pass, além de mais de 100 das principais atrações de Nova York.
Para mais informações, visite o site Inside Out Tours.

Horários de funcionamento
Sábado: 13:00

Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
As reservas devem ser feitas com antecedência on-line. Selecione a data desejada de seu passeio, depois selecione a opção no
menu drop-down para reservar os ingressos com seu passe e prossiga com o processo de reserva. Um cartão de crédito é
necessário para manter a reserva, no entanto, você não será cobrado a menos que não compareça ao tour ou não cancele dentro
de 48 horas do horário de início.
Website:
https://insideouttours.com/book-with-pass/

Chegando lá
Address
Bowling Greene Broadway em Manhattan (em frente ao Museum of the American Indian)
New York, NY 10004
US
Closest Bus Stop
Parada 13 na rota Downtown parada 33 na rota Brooklyn
Closest Subway Stop
Broad Street / Rector Street / Wall Street / Bowling Green

Tours a pé pelo Harlem
N/A

Horários de funcionamento

Horários
Quinta-feira - 10:00 - Tour a Pé - Hamilton Heights / Bairro Histórico de Sugar Hill
Sexta-feira - 10:00 - Tour a Pé - Bairro Histórico de Sugar Hill / Washington Heights
Sábado - 10:00 - Tour a Pé - Central Harlem - Renascimento do Harlem
É necessário fazer reserva. Visite: https://www.harlemonestop.com/tours/ para fazer a sua reserva. É necessário informar um
cartão de crédito para completar a reserva. Você só será cobrado se não comparecer ao tour no dia marcado.

Closings & Holidays
N/A

É necessário fazer reserva
Visite: www.harlemonestop.com/tours para realizar a reserva. É necessário informar os dados de uma cartão de crédito para
confirmar a reserva. Só haverá cobrança no cartão de você não comparecer ao tour. Para mais informações, envie um e-mail
para tours@harlemonestop.org.
E-mail:
tours@harlemonestop.org
Website:
https://www.harlemonestop.com/tours/

Chegando lá
Address
O local de encontro pode variar.
New York, NY 10001
US
Closest Subway Stop
145th Street station

Visita a St. Patrick’s Cathedral
Entrada: apresente seu passe na loja de presentes da St. Patrick's Cathedral para entrada rápida (gold pass).
Se você tem smartphone, faça o download da narração do tour no aplicativo Tourpatron antes da visita e aproveite o
conteúdo disponível enquanto explora este local histórico.
Se você não tiver um dispositivo móvel, solicite um tablet Tourpatron tablet. O aparelho é fornecido gratuitamente para
uso durante a visita.
Recomendamos trazer seus próprios fones de ouvido, mas eles também são fornecidos gratuitamente no tour se você
não tiver o seu.

Horários de funcionamento
Todos os dias: 09:00 - 17:00
Closings & Holidays

N/A

Chegando lá
Address
Saint Patrick's Cathedral Gift Shop15 E 51st Street
New York, NY 10022
US

Visita guiada pelo passado colonial de Nova York
Entrada: basta mostrar seu passe e confirmação de reserva ao guia turístico no local de encontro (em frente ao Museu Nacional
do Índio Americano).

Horários de funcionamento
O tour é realizado por temporadas entre os meses de Abril e Outubro, aos sábados, às 14:00.
Closings & Holidays
Novembro - Março

É necessário fazer reserva
Por favor, reserve seu passeio online. Escolha 'Colonial New York Retold', selecione a data e hora do tour e seu tipo de passe e
preencha seus dados e número do passe. Observe que os passeios têm capacidade limitada. É altamente recomendável que
você reserve sua vaga antes de chegar em Nova York.
Website:
https://insideouttours.com/tours/colonial-retold/

Chegando lá
Address
Parte inferior da escadaria em frente ao Museu Nacional do Índio Americano
1 Bowling Green
New York, NY 10004
US
Closest Subway Stop
Bowling Green (Linha 4 ou 5)

Zoológico de Staten Island
Entrada: apresente seu para entrar.

Horários de funcionamento
Segunda-feira - Domingo: 10:00 - 16:45

Closings & Holidays

N/A

Chegando lá
Address
614 Broadway, Staten Island
New York, NY 10310
US
Closest Subway Stop
Bowling Green, Whitehall Street

