
Precisa de ajuda?
Se perder seu ingresso, reimprima-o a qualquer momento a partir do 
e-mail de confirmação do seu pedido, ou usando a Pesquisa de pedido no 
site smartdestinations.com.

Esse pacote contém seus ingressos 
Seu ingresso é obrigatório para a entrada em cada atração. Imprima-o, 
leve-o com você e guarde-o após cada visita.

Como usar seu ingresso
Cada ingresso tem um código exclusivo. Um representante da atração 
escaneará o código do ingresso de cada viajante, permitindo a sua entra-
da. Para ofertas especiais em lojas e restaurantes, mostre seu ingresso ao 
garçom ou caixa.

Validade do ingresso 
Ao visitar a primeira atração, ativa-se o ingresso. Então, você terá 30 dias 
corridos para usar o ingresso. Você só pode visitar cada atração uma vez. 
Você tem um ano a partir da data da compra para começar a usar o in-
gresso.   

Esteja ciente das políticas de entrada 
Leia as informações sobre a atração para saber os horários, fechamento e 
instruções especiais para a entrada. As atrações com o símbolo  exigem 
reservas. Atrações com  exigem que você retire seus bilhetes em um 
local separado.

Obrigado por escolher o 
NYC Explorer Pass!
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New York Explorer Pass Guia de viagem
Atrações incluídas
Downtown Attractions

1a.  Clipper City Tall Ship: Daytime Statue Sail  É NECESSÁRIO FAZER RESERVA

Entrando em: Chegue 30 minutos antes do passeio e apresente seu ingresso ao
agente do cais em Battery Park. O agente estará localizado no Estaleiro 2 na extremidade
sul de Battery Park, a oeste do terminal da Staten Island Ferry e do restaurante Battery
Gardens.

Reservar
As reservas só poderão ser feitas on-line. Uma pré-autorização de cartão de crédito é
necessária para garantir sua reserva. Seu cartão  será cobrado se passe(s) válido(s)não
for(em) apresentado(s) no check-in agendado. As reservas não poderão ser feitas por
telefone. Para fazer sua reserva, use o link a seguir: 
www.manhattanbysail.com/ExplorerPass/ClipperCity

Se você prefere não fornecer a autorização do cartão de crédito, chegue no balcão de
atendimento do estaleiro no mínimo 30 minutos antes da saída para ser recebido em
ordem de chegada.

Aberto: May 1-October 14: Daily at 12:00 pm, 1:30 pm, 3:30 pm, and 5:30 pm / Please
 weekend sails fill up very quickly. You may need to plan your sailing on an alternatenote:

day.

Fechado: Mid-October-April. Additionally, sailings are unavailable on the following dates
due to scheduled maintenance: May 7 and 15, June 2 and 18, July 9 and 30, August 14 and
27, 2018.

Observações: Additional sailings are available for 50% off using code UPGRADE18 (excludes Lobster &
Beer and Brunch sails).

South end of Battery Park in Lower
Manhattan just West of the Staten Island
and Battery Gardens Restaurant Ferry
terminal

(212) 619-6900

1b.  Shearwater Classic Schooner: Daytime Statue Sail or City Lights Sail  É NECESSÁRIO FAZER RESERVA

Entrando em: Chegue 30 minutos antes do passeio, localizado no North Cove Yacht
Harbor, em frente ao átrio de vidro do jardim de inverno no Brookfield Place (World
Financial Center).

Reservar
As reservas só poderão ser feitas on-line. Uma pré-autorização de cartão de crédito é
necessária para garantir sua reserva. Seu cartão será cobrado se passe(s) válido(s)não
for(em) apresentado(s) no check-in agendado. As reservas não poderão ser

 Para fazer sua reserva, use o link a seguir: feitas por telefone.
www.manhattanbysail.com/ExplorerPass/Shearwater/

Se você prefere não fornecer a autorização do cartão de crédito, chegue no balcão de
atendimento do estaleiro no mínimo 30 minutos antes da saída para ser recebido em
ordem de chegada.

Aberto:
Daytime Statue Sail: / April 27-October 28: Daily at 12:30 pm and 2:45 pm

City Lights Sail: / June-September: Friday and Saturday at 9:30 pm

Fechado: November-mid-April. Additionally, sailings are unavailable on the following
dates due to scheduled maintenance: April 30, May 14, June 4 and 25, July 16, and August
6 and 20, 2018.

Observações: Additional sailings are available for 50% off using code UPGRADE18 (excludes Lobster &
Beer and Brunch sails).

The Shearwater Classic Schooner departs
from North Cove Marina at Brookfield Place
(World Financial Center) in Lower
Manhattan.
New York NY

(212) 619-6900

https://www.manhattanbysail.com/ExplorerPass/ClipperCity/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.702396,-74.01677&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.702396,-74.01677&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.702396,-74.01677&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.702396,-74.01677&z=16
https://www.manhattanbysail.com/ExplorerPass/Shearwater/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.71227,-74.01751&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.71227,-74.01751&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.71227,-74.01751&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.71227,-74.01751&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.71227,-74.01751&z=16
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3 Statue of Liberty & Ellis Island Immigration Museum - Ingresso para balsa
Entrando em: Há duas opções de ponto de saída:  em Manhattan OU Battery Park

 em New Jersey. Apresente seu ingresso nas bilheterias da StatueLiberty State Park
Cruises dentro do Castle Clinton no Battery Park ou no Liberty State Park, onde você
receberá um ingresso de embarque para a entrada.

Aberto: A programação muda regularmente, mas o horário de funcionamento
normalmente é das 8h30 da manhã às 4h00 da tarde, com saídas frequentes do Battery
Park e do Liberty State Park. Confira o site  para ver awww.StatueCruises.com
programação atualizada.

Fechado: Dia de Natal

Observações:  retire seu bilhete de embarque antes de entrar na balsa. Você tambémImportante:
precisará passar pela segurança antes de embarcar na balsa;  entre na fila de segurança sem antesnão
retirar seu bilhete para a balsa. Depois de retirar seu bilhete, você passará por uma inspeção de segurança
semelhante à de um aeroporto; portanto, prepare-se para esperar na fila por algum tempo. Sugerimos que
você chegue no início da manhã. Reserve pelo menos 2 horas para visitar uma ilha e 4 horas para visitar as
duas.
O Explorer Pass oferece a você acesso  à ilha. É necessário reservar os ingressos (com taxa) para oapenas
pedestal e para a coroa da estátua com antecedência; o espaço é limitado. Os ingressos para o pedestal e
para a coroa não estão disponíveis com seu Explorer Pass.

 crianças menores de 4anos entram gratuitamente.Importante:

Castle Clinton at Battery Park (Lower
Manhattan)  Liberty State ParkOR
1 Audrey Zapp Drive
NJ

(877) 523-9849

4 NEW YORK WATER TAXI: ALL-DAY ACCESS PASS
Entrando em: Apresente seu passe na bilheteria da New York Water Taxi, localizada
no Píer 11 (ao sul do South Street Seaport) ou no Píer 79 para receber seu ingresso de
embarque.

Aberto: Saídas das 10h00 da manhã às 5h30 da tarde. Última parada no Píer 11, às
6h10 da tarde.

Fechado: Dia de Natal. Todos os horários em feriados estão sujeitos a alterações sem
aviso prévio.

Observações: Please be aware that this guided tour .does not stop at Liberty Island

 Slip A is located at the first slipPier 11:
on the left side of the pier. The ticket booth
is right next to the ship.

 West 39th Street & 12th AvenuePier 79:
(Hudson River)
NY

(212) 742-1969

4a.Passeio pela Brooklyn Bridge: passeio de bicicleta de 2 hora(s)
Entrando em: Apresente seu ingresso na bilheteria. Reservas são aceitas, mas não
são necessárias. Clique  para selecionar a data e a hora da sua reserva e escolha aaqui
opção "Explorer Pass holder" ("Portador do Explorer Pass") no ato da compra. Você
precisará inserir o número de 12 dígitos do seu ingresso para garantir seu lugar.

Aberto: April 1-October 31: Daily tours at 11:00 am, 1:30 pm and 4:00 pm / November
1-March 31: Daily tours at 11:00 am only

Fechado: Open 365 days-a-year

Unlimited Biking
38 Park Row
New York NY 10038

(212) 465-0880

4b.Brooklyn Bridge: Full-Day Bike Rental by Unlimited Biking
Entrando em: Apresente seu ingresso na bilheteria. Reservas são aceitas, mas não
são necessárias. Clique  para selecionar a data e a hora da sua reserva e escolha aaqui
opção "Explorer Pass holder" ("Portador do Explorer Pass") no ato da compra. Você
precisará inserir o número de 12 dígitos do seu ingresso para garantir seu lugar.

Aberto: April 1-October 31, 9:00 am-7:00 pm / November 1-March 31, 9:00 am-5:00 pm

Fechado: Open 365 days-a-year

Observações:
A oferta inclui aluguel de bicicleta, capacete e cesta. Outras opções, como bicicletas de 2 lugares e bicicletas
com uma segunda bicicleta acoplada (para crianças), estão disponíveis mediante uma taxa de upgrade. Você
também pode trocar seu aluguel de bicicleta pelo aluguel de patins, sem custo adicional.

Included Extras: All rentals include a color-coded map and chain lock, free of charge. As an added bonus,
enjoy complimentary bike drop-off if your bike was originally rented at another Unlimited Biking location (a $10
value).

Unlimited Biking
38 Park Row
New York NY 10038

(212) 465-0880

https://www.statuecruises.com/departure-schedule#/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.703316,-74.016235&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.703316,-74.016235&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.703316,-74.016235&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.703316,-74.016235&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763607,-74.00116&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763607,-74.00116&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763607,-74.00116&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763607,-74.00116&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763607,-74.00116&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763607,-74.00116&z=16
http://fareharbor.com/unlimitedbiking/items/16637/calendar/2016/07/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.707153,-74.00196&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.707153,-74.00196&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.707153,-74.00196&z=16
http://fareharbor.com/unlimitedbiking/items/17068/calendar/2016/07/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.707153,-74.00196&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.707153,-74.00196&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.707153,-74.00196&z=16
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7  Brooklyn Bridge and DUMBO Walking Tour  É NECESSÁRIO FAZER RESERVA

Reservar
É necessário fazer reserva. Faça sua reserva online  e clique em BOOK NOW!aqui
(Reservar agora). Em seguida, selecione Brooklyn Bridge and DUMBO Neighborhood Tour
>> BOOK (Reservar). Depois disso, você deverá escolher a data e a hora do seu passeio.
Após escolher a data e a hora do seu passeio, informe seu nome e o número do seu
ingresso. Os passeios têm limite de capacidade; recomendamos reservar com
antecedência, pois os ingressos para os passeios se esgotam. Chegue no local de
encontro no mínimo 15 minutos antes da saída do passeio.

Saídas do passeio: o ponto de encontro do passeio fica próximo à Brooklyn Bridge
(em frente à Tweed Courthouse, que fica na 52 Chambers Street, entre a Broadway e a
Centre Street).

Se você tiver dúvidas ou dificuldade de reservar um passeio, envie um e-mail para
sales@insideouttours.com

Aberto:
De abril a outubro: / Passeios em inglês de segunda a sábado, às 11h00 da manhã; /
Passeios em espanhol nas segundas, às 10h00 da manhã

Novembro e dezembro: / Passeios em inglês em segundas, quartas e sábados, às
11h00 da manhã; / Passeios em espanhol nas segundas, às 10h00 da manhã

Janeiro e fevereiro: / Passeios em inglês em quartas e sábados, às 11h00 da manhã

Março: / Passeios em inglês em segundas, quartas e sábados, às 11h00 da manhã; /
Passeios em espanhol nas segundas, às 10h00 da manhã

Fechado: Dia de Ação de Graças, Black Friday, véspera de Natal, dia de Natal, dia de
Ano-Novo, 4 de julho e Dia do Trabalho (1ª segunda-feira de setembro nos EUA)

Observações: O passeio Brooklyn Bridge and DUMBO tem duração de 2,5 horas. Será uma caminhada
de aproximadamente 1,5 milha (cerca de 2,5 km). Esse passeio não é acessível para cadeirantes.

52 Chambers Street (between Broadway
and Centre Street)
Tour meets in front of the Tweed
Courthouse
New York New York 10007

(800) 258-7359

8  Ground Zero Museum Workshop: Hands-On 9/11 Tour  É NECESSÁRIO FAZER RESERVA

Entrando em: Reservas são recomendadas. Participantes são sempre bem-vindos. No
dia de sua visita, apresente seu passe na entrada.

Reservar Para fazer reservas, ligue para (212) 920-4264 e mencione que você é um
cliente da Smart Destinations. Inclua seu código do passe de 12 dígitos (fica ao lado do
código QR em seu passe), o número de convidados em seu grupo e o número de telefone
de quem fazer a reserva no Museu. Você também pode reservar por e-mail com as
mesmas informações em GroundZeroTICKET@aol.com e você recebrá uma confirmação
por e-mail. Participantes são aceitos mas entrarão por ordem de chegada. O museu fica na
West 14th Street e NÃO no Ground Zero.

Aberto: Wednesday-Sunday, 11:00 am-3:00 pm

Fechado: Segundas e terças-feiras, Ano novo, Natal e Dia de Ação de Graças. Todos
os horários em feriados estão sujeitos a alterações sem aviso.

Observações:
BONUS! (1) FREE 5x7 Museum High-Def Mini-Print autographed personally by the Official Photographer at
Ground Zero for the FDNY (Limit 1 per party).

Por motivos de segurança intensificada em Nova York, todas as bolsas e mochilas devem ser examinadas no
início do passeio. Caso contrário, sua entrada será negada. Pequenas bolsas não serão examinadas. Chegue
somente 5 minutos antes da hora do passeio. A duração do passeio é 1.5 - 2 horas. Câmeras são permitidas,
mas filmagens não. Chamadas telefônicas não são permitidas no museu. Acessível para cadeiras de rodas.

O Ground Zero Museum Workshop não deve ser confundido com o 9/11 Memorial Museum. O Ground Zero
Museum Workshop não tem o dia 9/11,como foco, mas sim o “Período de recuperação” de 9 meses, quando
câmeras não eram permitidas, o que torna essa coleção tão rara. Você ainda pode tocar em alguns artefatos
do World Trade Center. Recentemente denominado como um dos 25 melhores museus dos Estados Unidos
do TripAdvisor.

420 West 14th Street
between 9th Ave. and Washington Street
New York NY 10014

Call for Tour Reservations: (212) 920-4264

9 Passeio guiado pelo memorial e pelo 9/11 Tribute Museum
Entrando em: Os passeios são limitados e estão sujeitos à disponibilidade. Na
chegada, apresente seu passe no balcão de entrada; seu passeio será agendado para o
próximo horário disponível.

Aberto:
Horários de funcionamento do Tribute Museum: / De segunda a sábado, das
10:00h da manhã às 6:00h da tarde / Domingos, das 10:00h da manhã às 5:00h da tarde

Horários do passeio: / Domingo a sexta-feira às 11:00 da manhã, 12:00, 1:00, 2:00 e
3:00 da tarde; / Sábado às 10:30, 11:00 da manhã, 12:00, 12:30, 1:00, 1:30, 2:00 e 3:00 da
tarde

Os passeios estão disponíveis em ordem de chegada. O passeio pode não ser apropriado
para crianças menores de 6 anos. O último ingresso é vendido 30 minutos antes do
encerramento.

Fechado: Aniversário de 9/11, Dia de Ação de Graças e Natal. Todos os horários em
feriados estão sujeitos a alterações sem aviso.

Observações:
O Passeio guiado pelo memorial e pelo 9/11 Tribute Museum não deve ser confundido com a atração 9/11
Memorial Museum.

O Tribute Museum é um projeto da September 11th Families’ Association. Os guias são familiares,
sobreviventes, equipes de regaste e recuperação, civis voluntários do 11/9 ou moradores de Lower Manhattan
cujas histórias pessoais são compartilhadas com você e representam uma prova da determinação das
pessoas.

92 Greenwich Street
New York NY 10006

1 (866) 737-1184

http://insideouttours.com/brooklyn-bridge-and-dumbo-3/#more
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.71299,-74.00608&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.71299,-74.00608&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.71299,-74.00608&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.71299,-74.00608&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.71299,-74.00608&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74123,-74.0067&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74123,-74.0067&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74123,-74.0067&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.707943,-74.013756&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.707943,-74.013756&z=16
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1.  
2.  
3.  
4.  

10 The Whitney Museum of American Art
Entrando em: Apresente seu ingresso na entrada.

Aberto: Domingos, segundas e quartas, das 10:30h da manhã às 6:00h da tarde; /
Quintas, das 10:30h da manhã às 6:00h da tarde; / Sextas e sábados, das 10:30h da
manhã às 10:00h da noite

Fechado: Terças-feiras. Pode fechar durante os principais feriados dos EUA.

99 Ganesevoort Street
New York NY 10014

(212) 570-3600

11 Passeio nas Catacumbas à Luz de Velas
Entrando em: Mostre seu passe no quiosque de bilheteria localizado na saída da 32
Prince Street (entre Mott e Mulberry Streets). Em períodos de tempo ruim, o quiosque pode
ser transferido para dentro do edifício.

Aberto: Passeios diários às 11:00 da manhã, 1:00 e 3:00 da tarde. / (O quiosque de
bilheteria abre diariamente, das 10:00 da manhã às 4:00 da tarde).

Fechado: Todos os principais feriados dos EUA.

Observações: O passeio pelas Catacumbas ocorre no subterrâneos da Basílica da Catedral Antiga de St.
Patrick, que é uma igreja em atividade. Como as catacumbas estão ativas para enterros, pode,
ocasionalmente, haver um funeral, enterro ou alguma visita. O passeio pode ser ajustado para tais eventos.

32 Prince Street (between Mott & Mulberry
Streets)
New York NY

(212) 300-7683

12 National Geographic Encounter: Ocean Odyssey
Entrando em: Apresente seu passe na bilheteria, localizada na parte inferior da
escada rolante. Você receberá um ingresso para o próximo horário de entrada disponível.

Aberto: Sunday-Thursday, 10:00 am-9:00 pm; / Friday and Saturday, 10:00 am-10:00
pm. / Last ticket sold one hour prior to closing. / (May occasionally be closed for private
events or technology installations.)

Fechado: Open 365 days-a-year.

Observações:
Todos os ingressos têm um horário de entrada reservado. Ao chegar, você receberá uma entrada, com
seu passe, para o próximo horário de entrada disponível.
Essa é uma experiência guiada que tem duração de aproximadamente 90 minutos.

226 W 44th Street (between 7th & 8th
Avenues)
(Take the escalator down to the box office)
New York NY

(646) 308-1337

13  Hamilton Happy Hour Tour  É NECESSÁRIO FAZER RESERVA

Entrando em: Chegue ao local de encontro do passeio pelo menos 15 minutos
 da partida. Apresente seu passe para o guia do passeio para leitura.antes

Reservar . Reserve seu lugar antecipadamenteÉ necessário fazer reserva
através de:
Vista ao UrbanOyster.com
Clique no botão laranja que permite a você "Reservar o passeio com seu passe"
Selecione a data desejada para o passeio
Selecione o número de ingressos equivalente ao número de passes que você tem.
Selecione a opção para inserir um código de promoção ou desconto. Quando você inserir o
código de desconto EXPLORERPASSNYC, o preço cairá para $0. É necessário inserir um
cartão de crédito para manter a sua reserva, porém o cartão será cobrado apenas se você
não comparecer ao passeio. Certifique-se de cancelar se seus planos mudarem.

Aberto: Diariamente às 3:00 da tarde (o ano todo).

Fechado: Ano Novo, 4 de Julho, Ação de Graças, Véspera de Natal, Natal e Véspera de
Ano Novo.

Observações: Alimentos, bebidas e gorjeta para o guia não estão incluídos. Esse passeio é para toda a
família.

Tour meets in front of Trinity Church
located at 75 Broadway, New York, NY

(347) 878-8444

14 9/11 Memorial e Museu
Entrando em: Apresente seu passe na bilheteria.

Aberto:
De domingo a quinta, das 9h00 da manhã às 8h00 da noite; / Sextas e sábados, das 9h00
da manhã às 9h00 da noite.

A última entrada é 2 horas antes do fechamento.

Fechado: Embora o Museu permanece aberto no aniversário de 11 de setembro, ele é
acessível apenas a membros da família das vítimas do 9/11.

Observações:
O seu passe inclui entrada geral ao Museu. Visitas guiadas estão disponíveis por uma taxa adicional paga
diretamente do Memorial e Museu 9/11.

Aperfeiçoe sua visita com o guia de áudio gratuito que pode ser baixado para dispositivos  ou .Apple Android
Wifi gratuito no local.

180 Greenwich Street
New York NY

Monday-Friday
9:00 am-5:00 pm: (212) 266-5211

https://maps.google.com/maps?q=loc:40.73963,-74.00887&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.73963,-74.00887&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75771,-73.987236&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75771,-73.987236&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75771,-73.987236&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75771,-73.987236&z=16
http://www.urbanoyster.com/attractionpass.html
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.70807,74.01219&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.70807,74.01219&z=16
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tristaninteractive.sept11memorial
https://itunes.apple.com/us/app/9-11-museum-audio-guide/id872578735?mt=8
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.711414,-74.01248&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.711414,-74.01248&z=16
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15  Alternative Street Art Walking Tour of the Lower East Side  É NECESSÁRIO FAZER RESERVA

Entrando em: Apresente seu passe para o guia do passeio para leitura.

Reservar
Advanced reservations are required.

Please visit  and click the blue "Book Now" button.InsideOutTours.com
Select the desired date of your tour.
Select the drop-down option to reserve the tickets with your pass and proceed with the
booking process.

You will be asked to supply a credit card number to hold the reservation. Your credit card
will only be charged if you do not show up for the tour or do not cancel within 48-hours of
the tour start time.

Aberto: March 1-December 31: Thursday at 10:00 am.

Fechado: January-February. Also, public holidays including New Year's Day, Martin
Luther King Jr. Day, Memorial Day, July 4th, Labor Day, Thanksgiving Day, Black Friday,
Christmas Eve and Christmas Day.

 In front of Katz’sMeeting Point:
Delicatessen located at 205 E Houston
Street

1 (800) 258-7359

16  High Line – Chelsea – Meatpacking District Neighborhood Walking Tour  É NECESSÁRIO FAZER RESERVA

Entrando em: Present your pass to the tour guide for scanning. Please arrive at
.least 10 minutes prior to tour departure

Reservar
Advanced reservations are required.

Please visit  and click the green "Book Now" button.NewYorkTour1.com
Select the desired date of your tour and click "Book".
Select the option to "Reserve with a Pass" and proceed with the booking process.

You will be asked to supply a credit card number to hold the reservation. Your credit card
will only be charged if you do not show up for the tour or do not cancel within 48-hours of
the tour start time.

Aberto: Daily at 9:30 am.

Observações: Student groups must contact New York Tour 1 directly for accommodation and will be
charged a group rate for the tour.

 in front of ChelseaMeeting Place:
Market at 15th St & 9th Ave

(646) 801-8692

17  SoHo – Little Italy – Chinatown Neighborhood Walking Tour  É NECESSÁRIO FAZER RESERVA

Entrando em: Present your pass to the tour guide for scanning. Please arrive at
.least 10 minutes prior to tour departure

Reservar
Advanced reservations are required.

Please visit  and click the green "Book Now" button.NewYorkTour1.com
Select the desired date of your tour and click "Book".
Select the option to "Reserve with a Pass" and proceed with the booking process.

You will be asked to supply a credit card number to hold the reservation. Your credit card
will only be charged if you do not show up for the tour or do not cancel within 48-hours of
the tour start time.

Aberto: Daily at 12:00 noon.

Observações: Student groups must contact New York Tour 1 directly for accommodation and will be
charged a group rate for the tour.

 Southwest corner ofMeeting Point:
Spring St & 6th Ave (in SoHo Square Plaza)

(646) 801-8692

http://insideouttours.com/tour-list/neighborhood-music-food-tours/alternative-new-york-street-art-tour-lower-east-side/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.722317,-73.98733&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.722317,-73.98733&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.722317,-73.98733&z=16
https://www.newyorktour1.com/neighborhood-tours/high-line-chelsea-meatpacking-tour
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.742172,-74.00509&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.742172,-74.00509&z=16
https://www.newyorktour1.com/neighborhood-tours/soho-little-italy-chinatown-tour
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.72553,-74.00406&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.72553,-74.00406&z=16
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18  NYC Slavery & Underground Railroad Walking Tour  É NECESSÁRIO FAZER RESERVA

Entrando em: After making an advance reservation, your tour guide will meet you in
front of the Museum of the American Indian, located at 1 Bowling Green, New York, NY
10004. Present your Pass to your tour guide for scanning.

Reservar
Advanced reservations are required.

Visit  and click the blue "Book Now" button.InsideOutTours.com
Select the desired date of your tour.
Select the drop-down option to reserve the tickets with your New York City Explorer
Pass and proceed with the booking process.

You will be asked to supply a credit card number to hold the reservation. Your credit card
will only be charged if you do not show up for the tour or do not cancel within 48-hours of
the tour start time.

Aberto: April 1-October 31: Wednesday, Friday, and Saturday at 1:00 pm. / November
1-March 31: Saturday at 1:00 pm.

Fechado: Feriados públicos, incluindo o Dia de Ano Novo, Martin Luther King Jr. Day,
Memorial Day, 4 de julho, Labor Day, Dia de Ação de Graças, Black Friday, Véspera de
Natal e Natal.

 National Museum of theMeeting Point:
American Indian
1 Bowling Green
New York NY 10004

1 (800) 258-7359

19  Greenwich Village Walking Tour  É NECESSÁRIO FAZER RESERVA

Entrando em: Present your pass to the tour guide for scanning. Please arrive at
.least 10 minutes prior to tour departure

Reservar
Advanced reservations are required.

Please visit  and click the green "Book Now" button.NewYorkTour1.com
Select the desired date of your tour and click "Book".
Select the option to "Reserve with a Pass" and proceed with the booking process.

You will be asked to supply a credit card number to hold the reservation. Your credit card
will only be charged if you do not show up for the tour or do not cancel within 48-hours of
the tour start time.

Aberto: Daily at 1:30 pm.

Observações: Student groups must contact New York Tour 1 directly for accommodation and will be
charged a group rate for the tour.

 Southwest corner ofMeeting Point:
Waverly Place & 6th Avenue

(646) 801-8692

20  Wall Street Walking Tour  É NECESSÁRIO FAZER RESERVA

Entrando em: Present your pass to the tour guide for scanning. Please arrive at
.least 10 minutes prior to your tour

Reservar
Advanced reservations are required.

Please visit  and click the orange "Book Now" button.WallStreetWalks.com
Select the desired date of your tour and click "Book".
Select the drop-down option to reserve the tickets with your New York City Explorer
Pass and proceed with the booking process.

You will be asked to supply a credit card number to hold the reservation. Your credit card
will only be charged if you do not show up for the tour or do not cancel within 48-hours of
the tour start time.

Aberto: Wednesday at 11:00 am and 12:00 noon.

 Across the street fromMeeting Point:
57 Wall Street (meet in the Atrium.)

(212) 666-0175

http://insideouttours.com/tour-list/neighborhood-music-food-tours/nyc-slavery-underground-railroad-tour/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.704033,-74.01373&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.704033,-74.01373&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.704033,-74.01373&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.704033,-74.01373&z=16
https://www.newyorktour1.com/neighborhood-tours/greenwich-village-tour
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://wallstreetwalks.com/tours/wall-street/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.706078,-74.00932&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.706078,-74.00932&z=16
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21  Secrets of the Statue of Liberty and Ellis Island: Walking Tour  É NECESSÁRIO FAZER RESERVA

Entrando em: Once you have made your reservation, arrive at the meeting location at
. Please present your pass to the tourleast 15 minutes prior to tour departure

guide for scanning.

Reservar
É necessário fazer reserva.

Visit  and select the Secrets of the Statue of Liberty and Elliswww.insideouttours.com
Island: Walking Tour. Then click on BOOK NOW.
Select the date and time of your desired tour.
Após escolher a data e a hora do seu passeio, informe seu nome e o número do seu
passe. Os números do passe ficam perto do código QR dele.

If you have questions or difficulty booking a tour, please email sales@insideouttours.com.

Aberto: January and February: Monday, Wednesday, and Saturday at 11:15 am. /
March-December: Daily at 11:15 am.

Fechado: Public holidays including Martin Luther King Jr. Day, Memorial Day, July 4th,
Labor Day, Thanksgiving Day, Black Friday, Christmas Eve, Christmas Day, and New
Year’s Day.

Observações:
Important: This tour does not include the ferry ticket to the Statue of Liberty and Ellis Island, which must be
purchased separately.

Os passeios têm limite de capacidade; recomendamos que você reserve o passeio com antecedência para ter
mais disponibilidade. Seu passe precisa ser válido para o dia do passeio.

Meeting Location: Castle Clinton in Battery
Park

1 (800) 258-7359

22  Secrets of Downtown Walking Tour  É NECESSÁRIO FAZER RESERVA

Entrando em: Apresente seu passe para o guia do passeio para leitura.

Reservar
Advanced reservations are required.

Please visit  and click the orange "Book Now" button.WallStreetWalks.com
Select the desired date of your tour and click "Book".
Select the drop-down option to reserve the tickets with your New York City Explorer
Pass and proceed with the booking process.

You will be asked to supply a credit card number to hold the reservation. Your credit card
will only be charged if you do not show up for the tour or do not cancel within 48-hours of
the tour start time.

Aberto: Weekends only, at 10:00 am.

Observações: Student groups must contact Wall Street Walks directly for accommodation and will be
charged a group rate for the tour.

 Bowling Green, next toMeeting Point:
the Downtown Alliance Information Kiosk
(located at Broadway & Whitehall Street.)

(212) 666-0175

Midtown Attractions

10a.Landmarks Cruise: Circle Line Sightseeing
Entrando em: Present your pass at any Circle Line ticket window to receive a boarding
pass. Upon presentation, a time and date for the cruise must be selected. Please allow
yourself at least 45-minutes for ample ticketing and boarding time.

Aberto:  saídas às 3h30 da tarde / De 11 de março a 28 de abril: De 29 de
 saídas às 12h30 da tarde e às 4h00 da tarde / abril a 4 de setembro: De 5 de

 saídas às 12h30 da tarde / setembro a 29 de outubro: De 30 de outubro a 9
 saídas às 3h30 da tardede março:

Fechado: Thanksgiving Day and Christmas Day

Observações:
Se você desejar, há uma taxa de upgrade de US$ 5 para o Landmarks & Brooklyn Cruise, que é paga
diretamente na Circle Line após a leitura do seu passe. Faça o download do aplicativo GRATUITO Circle Line
Skyline Navigator antes do seu cruzeiro para tornar sua experiência ainda melhor! O aplicativo traduz o
conteúdo do seu cruzeiro para 7 idiomas. Você pode optar por acompanhar o cruzeiro via GPS ou explorar no
seu ritmo. Faça o download na  ou na ainda hoje.Apple iTunes Store Google Play Store

Pier 83, West 42nd Street
New York NY 10036

(212) 563-3200

10b.Lady Liberty Cruise: Circle Line Sightseeing
Entrando em: Present your pass at any Circle Line ticket window to receive a boarding
pass. Upon presentation, a time and date for the cruise must be selected. Please allow
yourself at least 45-minutes for ample ticketing and boarding time.

Aberto: De 1º de abril a 1 de maio: às 10h00 da manhã; / De 2 de maio a 5 de
setembro: às 10h30 da manhã, às 1h30 da tarde e às 3h30 da tarde; / De 6 de setembro a
30 de outubro: às 10h30 da manhã, às 2h30 da tarde e às 4h30 da tarde; / De 31 de
outubro a 12 de março: às 10h00 da manhã

Fechado: Dia de Natal

Observações:
Lembre-se de que esse cruzeiro não para na Liberty Island e não permite que você desembarque.

Faça o download do aplicativo GRATUITO Circle Line Skyline Navigator antes do seu cruzeiro para deixar sua
experiência ainda melhor! O aplicativo traduz o conteúdo do seu cruzeiro para 7 idiomas. Você pode optar por
acompanhar o cruzeiro via GPS ou explorar no seu ritmo. Faça o download na  ou na Apple iTunes Store

ainda hoje.Google Play Store

Pier 83, West 42nd Street
New York NY 10036

(212) 563-3200

http://insideouttours.com/
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://wallstreetwalks.com/tours/wall-street/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.704926,-74.01367&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.704926,-74.01367&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.704926,-74.01367&z=16
https://itunes.apple.com/us/app/circle-line-skyline-navigator/id1091692701?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.circleline42.circleline
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.76273,-74.001434&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.76273,-74.001434&z=16
https://itunes.apple.com/us/app/circle-line-skyline-navigator/id1091692701?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.circleline42.circleline
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.762493,-74.00156&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.762493,-74.00156&z=16
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10d.Harbor Lights Cruise: Circle Line Sightseeing
Entrando em: Há uma taxa de upgrade de US$ 10 para esse cruzeiro.
Apresente seu passe em qualquer cabine da bilheteria da Circle Line para receber um
passe de embarque. Depois disso, é necessário selecionar uma data e um horário para o
cruzeiro. Chegue com, no mínimo, 45 minutos de antecedência para obter seu passe e
embarcar a tempo.

Reservar Não é necessário fazer reserva.

Aberto:  saída às 7h00 da noiteDe 11 de março a 30 de dezembro:

Fechado: De 1º de janeiro de 2017 até a metade de março de 2018

Observações:
Há uma taxa de upgrade de US$ 10 para esse cruzeiro.

Todos os passeios são narrados por guias profissionais. Lanches e bebidas estão disponíveis para compra a
bordo.

Faça o download do aplicativo GRATUITO Circle Line Skyline Navigator antes do seu cruzeiro para deixar sua
experiência ainda melhor! O aplicativo traduz o conteúdo do seu cruzeiro para 7 idiomas. Você pode optar por
acompanhar o cruzeiro via GPS ou explorar no seu ritmo. Faça o download na  ou na Apple iTunes Store

ainda hoje.Google Play Store

Pier 83, West 42nd Street
New York NY 10036

(212) 563-3200

10e.Best of NYC Cruise: Circle Line Sightseeing
Entrando em: Há uma taxa de upgrade de US$ 10 para esse cruzeiro.
Apresente seu passe em qualquer cabine da bilheteria da Circle Line para receber um
passe de embarque. Depois disso, é necessário selecionar uma data e um horário para o
cruzeiro. Chegue com, no mínimo, 45 minutos de antecedência para obter seu passe e
embarcar a tempo.

Aberto:  saídas às 10h00 da manhã e às 2h00 daDe 11 de março a 28 de abril:
tarde /  saídas às 10h00 da manhã, às 12h00 daDe 29 de abril a 4 de setembro:
tarde e à 1h30 da tarde /  saídas às 10h00 daDe 5 de setembro a 29 de outubro:
manhã e à 1h30 da tarde /  saídas às 12h00 daDe 30 de outubro a 9 de março:
tarde

Fechado: Dia de Natal

Observações:
Há uma taxa de upgrade de US$ 10 para esse cruzeiro. Faça o download do aplicativo
GRATUITO Circle Line Skyline Navigator antes do seu cruzeiro para tornar sua experiência ainda melhor! O
aplicativo traduz o conteúdo do seu cruzeiro para 7 idiomas. Você pode optar por acompanhar o cruzeiro via
GPS ou explorar no seu ritmo. Faça o download na  ou na ainda hoje.Apple iTunes Store Google Play Store

Pier 83, West 42nd Street
New York NY 10036

(212) 563-3200

27 NEW YORK WATER TAXI: ALL-DAY ACCESS PASS
Entrando em: Apresente seu passe na bilheteria da New York Water Taxi, localizada
no Píer 11 (ao sul do South Street Seaport) ou no Píer 79 para receber seu ingresso de
embarque.

Aberto: Saídas das 10h00 da manhã às 5h30 da tarde. Última parada no Píer 11, às
6h10 da tarde.

Fechado: Dia de Natal. Todos os horários em feriados estão sujeitos a alterações sem
aviso prévio.

Observações: Please be aware that this guided tour .does not stop at Liberty Island

 Slip A is located at the first slipPier 11:
on the left side of the pier. The ticket booth
is right next to the ship.

 West 39th Street & 12th AvenuePier 79:
(Hudson River)
NY

(212) 742-1969

28 Empire State Building
Entrando em: Present the QR code on your admission pass directly at the

 after going through security! The QR code will be scanned at the turnstile forturnstile
entry, so be sure to have it ready. You do not need to wait in the box office line.

Aberto: Diariamente, das 8h00 da manhã às 2h00 da manhã (a última entrada acontece
às 1h15 da manhã)

Fechado: Open 365 days-a-year.

Observações:
É necessário que todos passem pela segurança antes de entrar no prédio. Você não pode entrar com copos
ou garrafas no observatório. Você pode levar câmeras e camcorders, mas não pode levar tripés. São
permitidas apenas bolsas/bagagem (maletas, mochilas, sacos de viagem, etc.) de mão. O observatório não
conta com chapelaria nem armários para pacotes e bagagens; não vá ao observatório com bagagens que não
sejam de mão.

Dica: visite o  para ver, em tempo real, quanto tempo se leva para passar pela Empire State Buildingsite
Experience (que inclui as exposições Sustainability e Dare to Dream), e chegar à área de observação do 86º
andar.

NOVO APLICATIVO MULTIMÍDIA – Aprimore sua visita ao Empire State Building com o aplicativo guia
oficial. O app serve como seu guia turístico pessoal, conduzindo você do térreo até as vistas ao ar livre de
360° do deck de observação. Faça o download gratuito na  ou no . Disponível emApp Store Google Play
alemão, coreano, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês, mandarim, português.

Extra incluso: equipamento de áudio portátil (áudio disponível em 10 idiomas diferentes).

350 5th Avenue (between 33rd and 34th
Streets)
New York City NY

(212) 736-3100

https://itunes.apple.com/us/app/circle-line-skyline-navigator/id1091692701?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.circleline42.circleline
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763657,-73.99925&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763657,-73.99925&z=16
https://itunes.apple.com/us/app/circle-line-skyline-navigator/id1091692701?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.circleline42.circleline
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.76273,-74.001434&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.76273,-74.001434&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763607,-74.00116&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763607,-74.00116&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763607,-74.00116&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763607,-74.00116&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763607,-74.00116&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763607,-74.00116&z=16
http://www.esbnyc.com/
http://itunes.apple.com/us/app/official-empire-state-building/id1071468429?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esbnyc.engtour&hl=en
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74807,-73.98496&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74807,-73.98496&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74807,-73.98496&z=16
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29 Radio City Stage Door Tour®
Entrando em: Apresente seu passe na loja Sweets & Gifts do Radio City Music Hall
para obter um ingresso de entrada para o próximo passeio disponível.

Aberto: Os passeios acontecem diariamente, das 9h30 da manhã às 5h00 da tarde,
saindo aproximadamente a cada meia hora.

Fechado: A programação do passeio está sujeita a alterações sem aviso prévio.
Consulte o  para ver a programação atualizada.site

Observações: O passeio é conduzido por um guia turístico que fala inglês. Documentos para
acompanhamento estão disponíveis em 6 (seis) idiomas diferentes, mediante solicitação. Poderá haver acesso
limitado aos assentos dentro do Music Hall, assim como na área Hydraulics, quando um evento estiver
acontecendo. O conteúdo do passeio está sujeito a alterações sem aviso prévio. O passeio está disponível em
ordem de chegada. Crianças de até 5 anos não pagam.

1260 Avenue of the Americas (6th Ave)
(50th Street entrance)
New York NY 10020

(212) 247-4777

14a.Top of the Rock Observatory
Entrando em:
Use a entrada da 50th Street (entre a 5th e a 6th Avenue). Siga pelas escadas para entrar
no Express Line e apresente seu ingresso.

Se você está viajando com um grupo de turismo, solicite ao líder do grupo que faça a troca
de todos os passes por ingressos reservados entre as 8h00 e as 10h00 da manhã, no dia

. Os grupos de passeio que chegarem após asanterior à visita ao observatório
10h00 da manhã sem ingressos reservados poderão ser impedidos de entrar.

Aberto: Diariamente, 8:00 à 12:00 meia-noite (última entrada às 11:15 da noite) / Os
horários podem variar durante os feriados.. Consulte o  para saber mais sobre asite
programação nos feriados.

Fechado: Aberto 365 dias por ano

Observações:
O Observation Deck pode estar extremamente movimentado em certos dias. Recomendamos que você leve
seu ingresso para o Top of the Rock com antecedência ou no início da manhã (do dia do passeio) para
reservar seu dia e horário ideais para a visita, especialmente em semanas com feriados. Assim, você garantirá
uma entrada com horário reservado para aproveitar essa atração.

Passeios em grupo: se você está viajando com um grupo de turismo, solicite ao líder do grupo que faça
a troca de todos os ingressos por ingressos reservados entre às 9h00 e às 10h00 da manhã, no dia em que
você planeja visitar o observatório. Os grupos de passeio que chegarem após às 10h00 da manhã sem
ingressos reservados poderão ser impedidos de entrar.

30 Rockefeller Plaza
The main entrance is on 50th Street
between 5th and 6th Avenues.
New York NY 10112

(212) 698-2000

14b.Passeio no Rockefeller Center
Entrando em: Use a entrada na 50th Street (entre a 5th e a 6th Avenue). Desça as
escadas para entrar na Express Line e apresente seu ingresso.

Aberto: Diariamente, das 10h00 da manhã às 7h00 da noite (os passeios saem
diariamente a cada 30 minutos, exceto entre as 6h00 e as 6h30 da tarde)

Fechado: Open 365 days-a-year

Observações: O passeio está disponível apenas em inglês e não é recomendando para crianças menores
de 12 anos.

30 Rockefeller Plaza
Top of the Rock entrance is at 50th Street
between 5th and 6th Avenues
New York NY 10112

(212) 698-2000

32 The Museum of Modern Art (MOMA)
Entrando em: Apresente seu ingresso no balcão de informações, localizado no salão
do museu.

Aberto:
Sábado a quinta-feira, 10:30 às 5:30; / Sexta-feira, 10:30 às 8:00;

Para saber os horários estendidos sazonais, consulte o do museu.site

Fechado: Dia de Ação de Graças e dia de Natal. Todos os horários em feriados estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Observações:
Crianças de até 16 anos têm entrada geral gratuita quando acompanhadas por um adulto pagante. Portanto,
não é preciso fazer a leitura de ingressos infantis para a entrada.

Dica: as noites de sexta-feira, entre às 4h00 da tarde e às 8h00 da noite, são as mais agitadas para visitar o
museu, pois a entrada é gratuita para o público. Sugerimos que você faça sua visita em um outro horário ou
dia.

11 West 53rd Street (between 5th and 6th
Avenues)
New York NY 10019

(212) 708-9400

33 Intrepid Sea, Air & Space Museum e Space Shuttle
Entrando em: Apresente seu ingresso no balcão de entrada.

Aberto:
De 1 de abril a 31 de outubro: / De segunda a sexta, das 10h00 da manhã às 5h00
da tarde; / Sábados, domingos e feriados, das 10h00 da manhã às 6h00 da tarde

De 1 de novembro a 31 de março: / Diariamente, das 10h00 da manhã às 5h00
da tarde

Fechado: Dia de Ação de Graças e dia de Natal. Todos os horários em feriados estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Pier 86, One Intrepid Square, W 46th Street
and 12th Avenue
New York NY 10036

(212) 245-0072

http://www.radiocity.com/tours.html
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.759888,-73.980446&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.759888,-73.980446&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.759888,-73.980446&z=16
http://www.topoftherocknyc.com/visitor/faq/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75894,-73.979355&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75894,-73.979355&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75894,-73.979355&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75894,-73.979355&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.759167,-73.97967&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.759167,-73.97967&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.759167,-73.97967&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.759167,-73.97967&z=16
http://www.moma.org/visit/calendar
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.761402,-73.97762&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.761402,-73.97762&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.761402,-73.97762&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763653,-73.999245&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763653,-73.999245&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763653,-73.999245&z=16
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34 Museu do Sexo
Entrando em: Apresente seu ingresso no balcão de entrada.

Aberto: Domingo a quinta-feira, 10h00 da manhã às 9h00 da tarde (a última entrada no
Museu é às 8h00 da tarde); / Sexta-feira a sábado, 11h00 da manhã às 11h00 da tarde (a
última entrada no Museu é às 10h00)

Fechado: Dia de Ação de Graças e dia de Natal.

Observações: Importante: menores de 18 anos não são permitidos no museu. Atração somente
.para adultos

233 Fifth Avenue at 27th Street
New York NY 10016

(212) 689-6337

35 Ripley's Believe It or Not!® Times Square
Entrando em: Apresente seu ingresso no balcão de entrada.

Aberto: Diariamente, das 9h00 à 1h00 da manhã (o último ingresso é vendido à
meia-noite).

Fechado: Open 365 days-a-year.

Observações: O Ripley's Time Square conta com acessibilidade para deficientes, e fotos são permitidas
no museu. Agora a atração inclui a Impossible LaseRace!

234 West 42nd Street, Times Square
New York NY 10036

(212) 398-3133

36 Madame Tussauds New York
Entrando em: Apresente seu ingresso no balcão de entrada.

Aberto: De domingo a quinta, das 10h00 da manhã às 8h00 da noite; / Sextas e
sábados, das 10h00 da manhã às 10h00 da noite.

Fechado: Aberto 365 dias por ano. Esta atração poderá fechar mais cedo em certas
ocasiões devido a eventos especiais

Observações: A Ghostbusters Experience não inclui a atração Ghostbusters Dimension Hyper-Reality,
que está disponível por uma taxa adicional. O ingresso Celebrity não inclui a atração Marvel 4D.

234 W. 42nd Street
New York NY 10036

866-841-3505

37 Madison Square Garden®: All Access Tour™
Entrando em: Apresente seu passe na loja do MSG dentro da MSG’s Chase Square
para trocá-lo por um ingresso de entrada para o próximo passeio disponível.

Aberto: Diariamente, das 9h30 da manhã às 3h00 da tarde. Os passeios saem
aproximadamente a cada meia hora. O cronograma do passeio varia de acordo com a
atividade no local.

Fechado: A programação do passeio está sujeita a alterações sem aviso prévio.
Consulte o site para ver a programação atualizada. / 16de outubro; 6, 15, 17, 18, 20, 24, 27
de novembro; 5, 6, 9, 12, 18, 25, 31 de dezembro; (2017) 14, 16, 28, 29 de janeiro

Observações:
O passeio é conduzido por um guia turístico que fala inglês. Documentos para acompanhamento estão
disponíveis em seis (6) idiomas diferentes, mediante solicitação. O conteúdo do passeio está sujeito a
alterações. Disponibilidade limitada para os vestiários do Knicks e do Rangers. O passeio é oferecido por
ordem de chegada e está sujeito à disponibilidade. Crianças até 5 anos não pagam.

2 Penn Plaza (7th Avenue at 32nd Street)
New York NY 10121

(212) 465-6741

38  Food On Foot Tours  É NECESSÁRIO FAZER RESERVA

Entrando em: Reserve seus ingressos Gold Pass usando o link de reserva abaixo.
Será solicitado que você informe os números de seu Explorer Pass.

Reservar É altamente recomendado que você reserve seus ingressos com
antecedência, pois os passeios da Food On Foot são muito procurados e têm capacidade
limitada. Os ingressos podem ser garantidos ao visitar o link “purchase” em 

 (use o código  para fazer a reserva). SeráFoodOnFootTours.com NYEFoodfun
solicitado que você forneça um cartão de crédito e os números de seu passe ou o número
de confirmação do pedido, mas você não será cobrado a menos que não compareça no
passeio. Depois da confirmação, você receberá o local exato de encontro.

Aberto: Visite  para ver as datas e os horários do passeio. Sazonal.o site

Fechado: Dia de Ação de Graças, dia de Natal e dia de Ano Novo. Programação de
inverno limitada.

Observações: O MetroCard é necessário em todos os passeios. Importante: este não é um passeio de
"degustação", em que pequenas amostras de alimentos estão incluídas nas entradas. O custo da alimentação
não está incluído. No entanto, você não é obrigado a comprar alimentos nas paradas ao longo do caminho.
Escolha o que você gosta e organize-se para gastar entre US$ 15 e US$ 20 por pessoa (média com base no
compartilhamento). Vá com fome e use o passeio como um substituto para uma refeição. Essa oferta é válida
apenas para ingressos Gold gratuitos.

Grand Central Terminal or Penn Station
(You will be given your exact meeting point
upon confirmation of your reservation.
Please see reservation instructions for
details.)
New York NY

(631) 491-0326

39 Hudson River Sightseeing: Full-day Bike Rental
Entrando em: Apresente seu passe na bilheteria do Hudson River Sightseeing.

Reservar Não é necessário fazer reserva.

Aberto: Diariamente, das 9h00 da manhã às 7h00 da tarde

Fechado: Sazonal. Fechado entre 1 de novembro e 1 de abril.

Observações: A oferta inclui um aluguel de bicicleta, um capacete, um mapa codificado por cores, uma
cesta e um cadeado para correia gratuitamente. Outras opções, como bicicletas de 2 lugares e bicicletas com
uma segunda bicicleta acoplada (para crianças), estão disponíveis mediante uma taxa de upgrade. Você
também pode trocar seu aluguel de bicicleta pelo aluguel de patins, sem custo adicional.

Pier 78, 455 12th Avenue
New York NY 10014

(212) 729-4142

https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74403,-73.98735&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74403,-73.98735&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.756393,-73.988304&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.756393,-73.988304&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.756733,-73.988304&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.756733,-73.988304&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.749954,-73.99116&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.749954,-73.99116&z=16
https://www.foodonfoottours.com/exp/
https://www.foodonfoottours.com/exp/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74954,-73.99304&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74954,-73.99304&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74954,-73.99304&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74954,-73.99304&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74954,-73.99304&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74954,-73.99304&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.752377,-74.008606&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.752377,-74.008606&z=16
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23a.Central Park Bike Rental: Full Day
Entrando em: Apresente seu ingresso na bilheteria. Reservas são aceitas, mas não
são necessárias. Clique  para selecionar a data e a hora da sua reserva e escolha aaqui
opção "Explorer Pass holder" ("Portador do Explorer Pass") no ato da compra. Você
precisará inserir o número de 12 dígitos do seu ingresso para garantir seu lugar.

Aberto: April 1-October 31: Daily, 9:00 am-7:00 pm / November 1-March 31: Daily, 9:00
am-5:00 pm

Observações: All rentals include a free helmet, lock, and basket. As an added bonus, enjoy complimentary
bike drop off if your bike was originally rented at another Unlimited Biking location (a $10 value). Tandems and
tag-alongs are available for an upgrade fee. You may swap your bike rental to rent roller blades instead at no
extra charge. Upgrade your rental to include a picnic lunch for $15 ($20 retail).

Two locations available for Unlimited
Biking:
56 W 56th Street (between 5th and 6th
Avenues) OR
346 W 57th street (between 8th and 9th
Avenues)
New York NY

(212) 975-0785

23b.Passeio pelo Central Park: passeio de bicicleta de 2 hora(s)
Entrando em: Apresente seu passe na bilheteria. Reservas são aceitas, mas não são
necessárias. Clique  para selecionar a data e a hora da sua reserva e escolha a opçãoaqui
"Explorer Pass holder" ("Portador do Explorer Pass") no ato da compra. Você precisará
inserir o número de seu passe de 12 dígitos do seu ingresso para garantir seu lugar.
Chegue 15 minutos antes da hora do passeio.

Aberto: April 1-October 31: Daily tours at 9:00 am, 11:00 am, 1:30 pm, and 4:00 pm /
November 1-March 31: Daily tours at 9:00 am, 11:00 am and 1:30 pm

Fechado: Open 365 days-a-year

Two locations available for Unlimited
Biking:
56 W 56th Street (between 5th and 6th
Avenues) OR
346 W 57th Street (between 8th and 9th
Avenues)
New York NY

(212) 975-0785

23c.Central Park Walking Tour
Entrando em: Apresente seu ingresso na bilheteria. Reservas são aceitas, mas não
são necessárias. Clique  para selecionar a data e a hora da sua reserva e escolha aaqui
opção "Explorer Pass holder" ("Portador do Explorer Pass") no ato da compra. Você
precisará inserir o número de 12 dígitos do seu ingresso para garantir seu lugar.

Aberto:  diariamente, às 9h00 da manhã / De 1 a 30 de abril: De 1 de maio a
 diariamente, das 9h00 da manhã às 4h00 da tarde / 30 de setembro: De 1 de

 diariamente, às 9h00 da manhãoutubro a 31 de março:

Observações: Chegue 15 minutos antes da hora do passeio.

56 West 56th St (between 5th and 6th
Avenues)
New York NY 10019

(212) 975-0785

24b.Passeio noturno da Big Bus New York
Entrando em:  Procure por um agente da Big Bus na 7th Avenue eEasy boarding!
W 48th Street para que seu passe seja digitalizado e um bilhete de embarque seja emitido.
Você deve ter um bilhete de embarque antes de embarcar no ônibus. Os agentes da Big
Bus estarão vestidos com uma jaqueta burgundy nos dias frios e uma camisa polo branca
ou burgundy com o logotipo da Big Bus em dias mais quentes.

Aberto:  Nightly departures from 6:00 pm-8:00 pm / Fall/Winter: Spring/Summer:
Nightly departures from 7:00 pm-9:00 pm

Fechado: Manhã do primeiro dia de Ano Novo, manhã do Dia de Ação de Graças, tarde
de 4 de julho e a tarde da véspera de ano novo. Todos os feriados e horários estão sujeitos
a alteração. Verifique com a atração.

Observações: Este não é um passeio Hop-On Hop-Off. Comentários ao vivo são oferecidos em ingês por
um guia turístico da Big Bus. Comentário gravado disponível em 10 idiomas.

Big Bus Welcome Center
712 7th Avenue (between 47th & 48th
Streets)

http://fareharbor.com/unlimitedbiking/items/16716/calendar/2016/07/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763153,-73.9771&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763153,-73.9771&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763153,-73.9771&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763153,-73.9771&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763153,-73.9771&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763153,-73.9771&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763153,-73.9771&z=16
http://fareharbor.com/unlimitedbiking/items/16628/calendar/2016/07/
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
http://fareharbor.com/unlimitedbiking/items/16687/calendar/2016/07/
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75976,-73.98448&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75976,-73.98448&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75976,-73.98448&z=16
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21c.  Passeio de ônibus (Viagem de volta + livro de cupons VIP)  É NECESSÁRIO FAZER RESERVA

Entrando em: Depois de fazer sua reserva, chegue no local de embarque
predeterminado . Tenhaspelo menos 15 minutos antes da saída do passeio
em mãos o seu Explorer Pass(es), já que ele será digitalizado pelo motorista antes do
embarque.

Reservar Reservas são necessárias com pelo menos 48 horas de
 e podem ser feitas por telefone em (212) 246-0597 de 9:00 às 7:00,antecedência

diariamente. Certifique-se de dizer que você tem um Explorer Pass. Você será solicitado a
fornecer o(s) número(s) único(s) de seu passe de 12 dígitos, que fica ao lado do código QR
de cada passe. São seis os locais de saída convenientes de midtown disponíveis no
momento da reserva.

Aberto:
Os passeios geralmente ocorrem: / saída às 8:30 da manhã /retorno às 3:00 da
tarde/noite; / saída às 9:30 da manhã /retorno às 4:00 da tarde/noite; / saída às 11:30 da
manhã /retorno às 6:30 da tarde/noite

*Você pode mudar para um horário de retorno diferente com base na disponibilidade no dia
do passeio.

Observações:
Os passeios saem de 4 locais convenientes em midtown. Escolhe entre os seguintes três horários de saída,
com base na disponibilidade.

Saída 1: 8:30 (3:00, retorno)
 Lexington Avenue e 48th Street (no Starbucks) - Embarques às 8:00Lexington Hotel:

 Seventh Avenue e 33rd Street (entrada da frente) - Embarques às 8:00Pennsylvania Hotel:
 Seventh Avenue e 53rd Street (entrada da frente) - Embarques às 8:15Sheraton New York:

 Eighth Avenue e 45th Street (entrada da frente) - Embarques às 8:30ROW NYC:

Saída 2: 9:30 (4:00, retorno)
 Lexington Avenue e 48th Street (no Starbucks) - Embarques às 9:00Lexington Hotel:

 Eighth Avenue e 45th Street (entrada da frente) - Embarques às 9:30ROW NYC:

Saída 3: 11:30 (6:30, retorno)
 Eighth Avenue e 45th Street (entrada da frente) - Embarque às 11:30ROW NYC:

Todos os passeios voltam para o ROW NYC. É possível que grupos de 10 ou mais
pessoas precisem ser separados.

Four convenient midtown boarding
locations to choose from upon reservation.

26a.  Central Park TV & Movie Sites Walking Tour  É NECESSÁRIO FAZER RESERVA

Entrando em: O local de saída do passeio será fornecido no momento da confirmação
da reserva. Consulte as instruções de reserva.

Reservar . Os horáriosÉ necessário fazer reserva e o espaço é limitado
do passeio são disponibilizados 24 horas antes de cada passeio para portadores de
passes. Envie um e-mail com as seguintes informações para office@onlocationtours.com:
Número(s) do(s) ingresso(s)
Nome do passeio
Data em que você deseja fazer o passeio
Você também precisará informar um número de cartão de crédito para fazer sua reserva;
contudo, você será cobrado apenas caso não compareça no passeio. Se preferir, ligue
para o escritório no número (212) 683-2027. Tenha em mãos o número de seu cartão de
crédito.

(Se seu ingresso foi entregue instantaneamente no seu endereço de e-mail, você poderá
encaminhá-lo diretamente por e-mail. Os números dos ingressos estão localizados no
verso dos seus ingressos físicos, abaixo do código de barras ou do código QR.)
Quando sua reserva estiver confirmada, o ponto de saída será fornecido a você.

Aberto:  De março a dezembro: diariamente, às 12h00Horários do passeio:
(sujeito a alterações; solicite a programação completa)

Fechado: Todos os horários em feriados estão sujeitos a alterações sem aviso.

Observações:
Este é um passeio a pé e, por isso, recomendamos usar tênis de caminhada confortáveis. Ele também é um
passeio popular que esgota muito rápido. Os passeios são oferecidos de acordo com a disponibilidade.

555 Eighth, Suite #2003
(Please note this is not the departure
location of the tour. Directions to the
departure location will be given upon
booking confirmation.)
New York NY 10018

(212) 683-2027

https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
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26b.  Passeio de ônibus por locações de filmes e programas de TV de NYC, da On Location Tours
 É NECESSÁRIO FAZER RESERVA

Escolha um:
Importante:você pode escolher um dos seguintes passeios da On Location
Tours durante a vigência do seu New York Explorer Pass®:

NYC TV & Movie Bus Tour
Sopranos Site Bus Tour
Gossip Girl Sites Bus Tour
When Harry Met Seinfeld Sites Bus Tour

Entrando em: O local de saída do passeio será fornecido no momento da confirmação
da reserva. Consulte as instruções de reserva.

Reservar . Os horáriosÉ necessário fazer reserva e o espaço é limitado
do passeio são disponibilizados 24 horas antes de cada passeio para portadores de
passes. Envie um e-mail com as seguintes informações para office@onlocationtours.com:
Número(s) do(s) ingresso(s)
Nome do passeio
Data em que você deseja fazer o passeio
Você também precisará informar um número de cartão de crédito para fazer sua reserva;
contudo, você será cobrado apenas caso não compareça no passeio. Se preferir, ligue
para o escritório no número (212) 683-2027. Tenha em mãos o número de seu cartão de
crédito.

(Se seu ingresso foi entregue instantaneamente no seu endereço de e-mail, você poderá
encaminhá-lo diretamente por e-mail. Os números dos ingressos estão localizados no
verso dos seus ingressos físicos, abaixo do código de barras ou do código QR.)
Quando sua reserva estiver confirmada, o ponto de saída será fornecido a você.

Aberto: Diariamente, às 10h00 da manhã. / Julho e agosto: de quintas a sábados,
às1h30 da tarde

Fechado: Todos os horários em feriados estão sujeitos a alterações sem aviso.

Observações: Este passeio está disponível em francês. Solicite pelo telefone (212) 683-2027.

555 Eighth Avenue, Suite #2003
(Please note this is not the departure
location of the tour. Directions to the
departure location will be given upon
booking confirmation.)
New York NY 10018

(212) 683-2027

26c.  Sopranos Sites Bus Tour pela On Location Tours  É NECESSÁRIO FAZER RESERVA

Escolha um:
Importante:você pode escolher um dos seguintes passeios da On Location
Tours durante a vigência do seu New York Explorer Pass®:

NYC TV & Movie Bus Tour
Sopranos Site Bus Tour
Gossip Girl Sites Bus Tour
When Harry Met Seinfeld Sites Bus Tour

Entrando em: O local de saída do passeio será fornecido no momento da confirmação
da reserva. Consulte as instruções de reserva abaixo.

Reservar . Os horáriosÉ necessário fazer reserva e o espaço é limitado
do passeio são disponibilizados 24 horas antes de cada passeio para portadores de
passes. Envie um e-mail com as seguintes informações para office@onlocationtours.com:
Número(s) do(s) ingresso(s)
Nome do passeio
Data em que você deseja fazer o passeio
Você também precisará informar um número de cartão de crédito para fazer sua reserva;
contudo, você será cobrado apenas caso não compareça no passeio. Se preferir, ligue
para o escritório no número (212) 683-2027. Tenha em mãos o número de seu cartão de
crédito.

(Se seu ingresso foi entregue instantaneamente no seu endereço de e-mail, você poderá
encaminhá-lo diretamente por e-mail. Os números dos ingressos estão localizados no
verso dos seus ingressos físicos, abaixo do código de barras ou do código QR.)
Quando sua reserva estiver confirmada, o ponto de saída será fornecido a você.

Aberto:  sábados, às 10h00 da manhãHorários do passeio:

Fechado: Todos os horários em feriados estão sujeitos a alterações sem aviso.

Observações:
Devido ao tema desse passeio, crianças menores de 13 não são permitidas. Portanto, ingressos infantis não
serão aceitos nesse passeio.

555 Eighth Avenue, Suite #2003
(Please note this is not the departure
location of the tour. Directions to the
departure location will be given upon
booking confirmation.)
New York NY 10018

(212) 683-2027

http://pt.smartdestinations.com/new-york-attractions-and-tours/sopranos-tour/_attr_Nyc_Att_Sopranos_On_Location_Tours.html
http://pt.smartdestinations.com/new-york-attractions-and-tours/gossip-girl-tour/_attr_Nyc_Att_On_Location_Gossip_Girl_Tour.html
http://pt.smartdestinations.com/new-york-attractions-and-tours/harry-met-seinfeld-tour/_attr_Nyc_Att_When_Harry_Met_Seinfeld.html
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
http://pt.smartdestinations.com/new-york-attractions-and-tours/new-york-tv-movie-sites-tour/_attr_Nyc_Att_On_Location_Tours_New_York_TV_Movie_Sites_Tour.html
http://pt.smartdestinations.com/new-york-attractions-and-tours/gossip-girl-tour/_attr_Nyc_Att_On_Location_Gossip_Girl_Tour.html
http://pt.smartdestinations.com/new-york-attractions-and-tours/harry-met-seinfeld-tour/_attr_Nyc_Att_When_Harry_Met_Seinfeld.html
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
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26d.  Gossip Girl Sites Bus Tour pela On Location Tours  É NECESSÁRIO FAZER RESERVA

Escolha um:
Importante:você pode escolher um dos seguintes passeios da On Location
Tours durante a vigência do seu New York Explorer Pass®:

NYC TV & Movie Bus Tour
Sopranos Site Bus Tour
When Harry Met Seinfeld Sites Bus Tour
Gossip Girl Sites Bus Tour

Entrando em: O local de saída do passeio será fornecido no momento da confirmação
da reserva. Consulte as instruções de reserva.

Reservar . Os horáriosÉ necessário fazer reserva e o espaço é limitado
do passeio são disponibilizados 24 horas antes de cada passeio para portadores de
passes. Envie um e-mail com as seguintes informações para office@onlocationtours.com:
Número(s) do(s) ingresso(s)
Nome do passeio
Data em que você deseja fazer o passeio
Você também precisará informar um número de cartão de crédito para fazer sua reserva;
contudo, você será cobrado apenas caso não compareça no passeio. Se preferir, ligue
para o escritório no número (212) 683-2027. Tenha em mãos o número de seu cartão de
crédito.

(Se seu ingresso foi entregue instantaneamente no seu endereço de e-mail, você poderá
encaminhá-lo diretamente por e-mail. Os números dos ingressos estão localizados no
verso dos seus ingressos físicos, abaixo do código de barras ou do código QR.)
Quando sua reserva estiver confirmada, o ponto de saída será fornecido a você.

Reservas abertas com até 24 horas de antecedência para quem tiver o
. No entanto, se você desejar manter uma reserva com mais de 24 horas depasse

antecedência, poderá fazer isso pagando uma taxa de reserva de $10 por pessoa,
diretamente no On Location Tours pelo telefone (212) 683-2027.

Opções

Aberto:  / De abril a 19 de junho: de sexta a domingo, àsHorários do passeio
10h00 da manhã / De 20 de junho a 5 de setembro: diariamente, às 10h00 da manhã / De
6 de setembro a 21 de dezembro: de sexta a domingo, às 10h00 da manhã (um passeio às
10h00 da manhã também estará disponível nos dias 20, 21 e 22 de novembro) / De 22 de
dezembro a 2 de janeiro: diariamente, às 10h00 da manhã (um passeio às 2h00 da tarde
também estará disponível nos dias 22, 28, 29 e 30 de dezembro)

Fechado: Thanksgiving and Christmas Day.

555 Eighth Avenue, Suite #2003
(Please note this is not the departure
location of the tour. Directions to the
departure location will be given upon
booking confirmation.)
New York NY 10018

(212) 683-2027

http://pt.smartdestinations.com/new-york-attractions-and-tours/new-york-tv-movie-sites-tour/_attr_Nyc_Att_On_Location_Tours_New_York_TV_Movie_Sites_Tour.html
http://pt.smartdestinations.com/new-york-attractions-and-tours/sopranos-tour/_attr_Nyc_Att_Sopranos_On_Location_Tours.html
http://pt.smartdestinations.com/new-york-attractions-and-tours/harry-met-seinfeld-tour/_attr_Nyc_Att_When_Harry_Met_Seinfeld.html
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16


Page 15/23

1.  
2.  
3.  
4.  

26e.  When Harry Met Seinfeld Bus Tour da On Location Tours  É NECESSÁRIO FAZER RESERVA

Escolha um: você pode escolher  dos seguintes passeiosImportante: um
da On Location Tours durante a vigência do seu New York Explorer Pass®:

NYC TV & Movie Bus Tour
Sopranos Site Bus Tour
Gossip Girl Sites Bus Tour
When Harry Met Seinfeld Sites Bus Tour

Entrando em: O local de saída do passeio será fornecido no momento da confirmação
da reserva. Consulte as instruções de reserva.

Reservar . Os horáriosÉ necessário fazer reserva e o espaço é limitado
do passeio são disponibilizados 24 horas antes de cada passeio para portadores de
passes. Envie um e-mail com as seguintes informações para office@onlocationtours.com:
Número(s) do(s) ingresso(s)
Nome do passeio
Data em que você deseja fazer o passeio
Você também precisará informar um número de cartão de crédito para fazer sua reserva;
contudo, você será cobrado apenas caso não compareça no passeio. Se preferir, ligue
para o escritório no número (212) 683-2027. Tenha em mãos o número de seu cartão de
crédito.

(Se seu ingresso foi entregue instantaneamente no seu endereço de e-mail, você poderá
encaminhá-lo diretamente por e-mail. Os números dos ingressos estão localizados no
verso dos seus ingressos físicos, abaixo do código de barras ou do código QR.)
Quando sua reserva estiver confirmada, o ponto de saída será fornecido a você.

Aberto:  terças, quintas e sábados, às 2h00 da tardeHorários do passeio:

Observações: Esse é um passeio de ônibus famoso cujos ingressos se esgotam muito rápido. Os
passeios são oferecidos de acordo com a disponibilidade e não estão garantidos. Solicite informações pelo
telefone (212) 683-2027.

555 Eighth Ave, Suite #2003
( , this is not the departurePlease note
location of the tour. Directions to the
departure location will be given upon
booking confirmation).
New York NY 10018

(212) 683-2027

50 Passeio Hop-On Hop-Off Classic em New York da Big Bus: 1 dias
Entrando em:
Embarque tranquilo! Procure por um agente da Big Bus em qualquer uma das paradas
abaixo para que a leitura do seu passe seja feita e um bilhete de embarque seja emitido.
Você precisa ter um bilhete de embarque antes de embarcar no ônibus. Os agentes da Big
Bus estarão vestindo uma jaqueta cor de vinho nos dias frios e uma camisa polo branca ou
cor de vinho com o logotipo da Big Bus em dias mais quentes.

W 42nd Street e Broadway
Empire State Building: 5th Avenue e 32nd Street
Brooklyn Bridge/City Hall: Park Row e Beekman
Battery Park: State Street, entre Battery Place e Bridge Street
M&M’s World: 7th Avenue e W 48th Street
W 42nd Street e 8th Avenue

Aberto: Saídas diárias e frequentes. /  das 9h00 da manhã às 6h00Uptown Loop:
da tarde /  das 8h30 da manhã às 6h00 da tarde / Midtown Loop: Downtown

 das 8h00 da manhã às 6:00 da tardeLoop:

Fechado: Manhã do dia de Ano Novo, manhã do Dia de Ação de Graças, tarde de 4 de
julho e tarde da véspera de Ano Novo. Todos os feriados e horários estão sujeitos a
alterações. Verifique com a Big Bus.

Observações: Ingresso válido apenas para os passeios em Uptown, Midtown e Downtown. Comentários
ao vivo são oferecidos em inglês por um guia turístico da Big Bus. Comentários gravados disponíveis em 10
idiomas.

Big Bus Welcome Center
712 7th Avenue (between 47th & 48th
Streets)
New York NY

(212) 685-8687

51 NFL Experience, Times Square
Entrando em: Present your pass at the Box Office located directly inside the main
entrance for a flex-entry ticket.

Aberto:
Sunday-Thursday, 10:00 am-6:00 pm (last ticket at 5:00 pm); / Friday and Saturday, 10:00
am-8:00 pm (last ticket at 7:00 pm.

Extended hours in July and August: / Sunday-Thursday, 10:00 am-8:00 pm (last ticket at
7:00 pm); / Friday and Saturday, 10:00 am-10:00 pm (last ticket at 9:00 pm).

Observações: For the best experience, visitors should wear comfortable, loose-fitting clothing and
closed-toe athletic footwear. Large bags (over 8” x 17” x 19”) and luggage are not allowed.

20 Times Square (West 47th St & 7th Ave)
New York NY 10036

(212) 216-0908

http://pt.smartdestinations.com/new-york-attractions-and-tours/new-york-tv-movie-sites-tour/_attr_Nyc_Att_On_Location_Tours_New_York_TV_Movie_Sites_Tour.html
http://pt.smartdestinations.com/new-york-attractions-and-tours/sopranos-tour/_attr_Nyc_Att_Sopranos_On_Location_Tours.html
http://pt.smartdestinations.com/new-york-attractions-and-tours/gossip-girl-tour/_attr_Nyc_Att_On_Location_Gossip_Girl_Tour.html
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.754707,-73.99211&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.754707,-73.99211&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.754707,-73.99211&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.754707,-73.99211&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.754707,-73.99211&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.754707,-73.99211&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75962,-73.9847&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75962,-73.9847&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75962,-73.9847&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75962,-73.9847&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16


Page 16/23

52  Highlights of Midtown Architectural Walking Tour  É NECESSÁRIO FAZER RESERVA

Entrando em: Present your pass to the tour guide for scanning. Please arrive at
.least 10 minutres prior to your tour

Reservar
Advanced reservations are required.

Please visit  and click the blue "Book Now" button.InsideOutTours.com
Select the desired date of your tour.
Select the drop-down option to reserve the tickets with your pass and proceed with the
booking process.

You will be asked to supply a credit card number to hold the reservation. Your credit card
will only be charged if you do not show up for the tour or do not cancel within 48-hours of
the tour start time.

Aberto: March-December: Tuesday at 11:00 am.

Fechado: January-February. Also, public holidays including New Year's Day, Martin
Luther King Jr. Day, Memorial Day, July 4th, Labor Day, Thanksgiving Day, Black Friday,
Christmas Eve and Christmas Day.

 across the street fromMeeting Point:
the United Nations building, on the
northwest corner of 42nd St and 1st Ave
(near Ralph Bunche Park)

1 (800) 258-7359

53  Bronx's Little Italy & Arthur Avenue Neighborhood Walking Tour  É NECESSÁRIO FAZER RESERVA

Entrando em: Apresente seu passe para o guia do passeio para leitura.

Reservar
Advanced reservations are required.

Please visit  and click the blue "Book Now" button.InsideOutTours.com
Select the desired date of your tour.
Select the drop-down option to reserve the tickets with your pass and proceed with the
booking process.

You will be asked to supply a credit card number to hold the reservation. Your credit card
will only be charged if you do not show up for the tour or do not cancel within 48-hours of
the tour start time.

Aberto: Wednesday at 11:00 am.

Fechado: Feriados públicos, incluindo o Dia de Ano Novo, Martin Luther King Jr. Day,
Memorial Day, 4 de julho, Labor Day, Dia de Ação de Graças, Black Friday, Véspera de
Natal e Natal.

1 (800) 258-7359

54  Fashion Windows Walking Tour  É NECESSÁRIO FAZER RESERVA

Entrando em: Apresente seu passe para o guia do passeio para leitura.

Reservar
Advanced reservations are required.

Please visit  and click "Book Now" button.WindowsWear.com
Select the desired date of your tour.
Select the drop-down option to reserve the tickets with your pass and proceed with the
booking process.

You will be asked to supply a credit card number to hold the reservation. Your credit card
will only be charged if you do not show up for the tour or do not cancel within 24-hours of
the tour start time.

Aberto: Tuesday-Friday at 3:00 pm; / Saturday at 12:00 noon.

Fechado: Sundays and Mondays.

Tours depart from the WindowsWear
Museum located at Berkeley College.
12 E 41st Street, New York, NY 10017
(The Entrance is on 41st Street between
Fifth Avenue and Madison Avenue.)

(646) 827-2288

http://insideouttours.com/tour-list/neighborhood-music-food-tours/highlights-midtown-architectural-tour/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74899,-73.96984&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74899,-73.96984&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74899,-73.96984&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.74899,-73.96984&z=16
http://insideouttours.com/tour-list/neighborhood-music-food-tours/bronxs-little-italy-and-arthur-avenue/
https://www.windowswear.com/tours
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.752335,-73.98075&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.752335,-73.98075&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.752335,-73.98075&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.752335,-73.98075&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.752335,-73.98075&z=16
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2.  

55 Passeio a pé Great Women of New York
Entrando em:
Os passeios têm limite de capacidade; recomendamos que você reserve o passeio com
antecedência para ter mais disponibilidade. Seu passe precisa ser válido para o dia do
passeio. Chegue no local de encontro no mínimo 15 minutos antes da saída do

. Na chegada, apresente seu passe ao guia do passeio.passeio

Reservar
É necessário fazer reserva.

Visite  e selecione o passeio Great Women of New York. EmInsideOutTours.com
seguida, clique em BOOK NOW (Reservar agora).
Selecione a data e a hora desejadas para seu passeio.
Após escolher a data e a hora do seu passeio, informe seu nome e o número do seu
passe. Os números do passe ficam perto do código QR dele.

Se você tiver dúvidas ou dificuldade de reservar um passeio, envie um e-mail para
sales@insideouttours.com

Aberto: Os passeios funcionam nas segundas, às 10h00 da manhã.

Fechado: Feriados públicos, incluindo o Dia de Ano Novo, Martin Luther King Jr. Day,
Memorial Day, 4 de julho, Labor Day, Dia de Ação de Graças, Black Friday, Véspera de
Natal e Natal.

 At the bottom of theMeeting Location:
steps in front of the Museum of the
American Indian.
1 Bowling Green
New York NY 10004

1 (800) 258-7359

56  Inside Broadway Walking Tour  É NECESSÁRIO FAZER RESERVA

Entrando em: Present your pass to the tour guide for scanning. Please arrive at
.least 10 minutes prior to tour departure

Reservar
Advanced reservations are required.

Please visit  and click the green "Book Now" button.NewYorkTour1.com
Select the date of your tour and click "Book".
Select the option to "Reserve with a Pass" and proceed with the booking process.

You will be asked to supply a credit card number to hold the reservation. Your credit card
will only be charged if you do not show up for the tour or do not cancel within 48-hours of
the tour start time.

Aberto: Daily at 4:00 pm.

Observações: Student groups must contact New York Tour 1 directly for accommodation and will be
charged a group rate for the tour.

 George M. CohanMeeting Point:
Statue at 46th Street & Broadway

(646) 801-8692

Uptown Attractions

57 Museu Natural de História Americana
Entrando em:
Apresente seu ingresso para a entrada geral em qualquer um destes dois locais:

Entrada no Rose Center (81st St, entre o Central Park West e a Columbus Ave) e
desça as escadas até a bilheteria Will Call

 este local normalmente tem filas mais curtasDica de especialista:

Entrada principal (79th St no Central Park West) e siga até o balcão de vouchers

Extra incluso: seu ingresso oferece a você uma entrada geral gratuita. Se você desejar
fazer um upgrade do seu ingresso de entrada para incluir uma exposição temporária, um
filme em IMAX ou 3D OU um Hayden Planetarium Space Show, você poderá fazê-lo por
apenas US$ 12,50 (adultos) e US$ 9,50 (crianças), diretamente no museu.

Aberto: Diariamente, das 10h00 da manhã às 5h45 da tarde

Fechado: Dia de Ação de Graças e dia de Natal. Todos os horários em feriados estão
sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Central Park West at 79th Street
New York NY 10024

(212) 769-5100

http://insideouttours.com/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.704033,-74.01373&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.704033,-74.01373&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.704033,-74.01373&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.704033,-74.01373&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.704033,-74.01373&z=16
https://www.newyorktour1.com/neighborhood-tours/broadway-tour
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.758728,-73.98513&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.758728,-73.98513&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.78203,-73.9717&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.78203,-73.9717&z=16
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58 The Met
Entrando em: Apresente seu ingresso em qualquer um dos balcões localizados no
Great Hall.

Aberto:  / Domingo aPrédio principal do Museu Metropolitano de Arte:
quinta-feira, 10:00h às5:30h; / Sexta-feira e sábado, 10:00h às 9:00h / Galerias são
liberadas por 15 minutos antes do encerramento.

Fechado: Dia de Ação de Graças, dia de Natal, dia de Ano Novo e a primeira
segunda-feira de maio

Observações:
O preço total de entrada sugerido é de US$ 25,00 por adulto. Se você comprar um ingresso para o museu na
bilheteria em vez de usar seu passe para entrada, o custo do ingresso será por sua conta. Crianças de até 12
anos entram gratuitamente; o passe infantil não precisará passar pela leitura para a entrada.

Extra incluído: mostre seu passe para ter um desconto de US$ 10 em compras de US$ 50 ou mais na
The Met Store e economize US$ 1 no Audio Tour. Mencione o código de cupom VS415 para
receber sua oferta.

1000 Fifth Avenue at 82nd Street
New York NY 10024

(212) 535-7710

32b.The Met Cloisters
Entrando em: Apresente seu ingresso no balcão de entrada.

Aberto: De março a outubro: diariamente, das 10h00 da manhã às 5h15 da tarde / De
30 de maio a 5 de setembro de 2016: aberto à noite, em sextas, até 7h30 da noite / De
novembro a fevereiro: diariamente, das 10h00 da manhã às 4h45 da tarde

Fechado: Dia de Ação de Graças, dia de Natal e dia de Ano Novo.

Observações:
O preço total de entrada sugerido é de US$ 25,00 por adulto. Se você comprar um ingresso para o museu na
bilheteria em vez de usar seu passe para entrada, o custo do ingresso será por sua conta. Crianças de até 12
anos entram gratuitamente; o passe infantil não precisará passar pela leitura para a entrada.

O ingresso inclui entradas (no mesmo dia) para o The Met Fifth Avenue, o The Met Breuer e o The Met
Cloisters.

99 Margaret Corbin Drive
Fort Tryon Park
New York NY 10040

(212) 923-3700

32c.The Met Breuer
Entrando em: Apresente seu ingresso no balcão de entrada.

Aberto: Domingo e terça-quinta-feira, às 10:00 – 5:30 da tarde; / sexta-feira e sábado,
às 10:00 da manhã – 9:00 da tarde

Fechado: Segundas, Dia de Ação de Graças, dia de Natal e dia de Ano Novo.

Observações:
O preço total de entrada sugerido é de US$ 25,00 por adulto. Se você comprar um ingresso para o museu na
bilheteria em vez de usar seu passe para entrada, o custo do ingresso será por sua conta. Crianças de até 12
anos entram gratuitamente; o passe infantil não precisará passar pela leitura para a entrada.

O ingresso inclui entradas (no mesmo dia) para o The Met Fifth Avenue, o The Met Breuer e o The Met
Cloisters.

945 Madison Avenue
New York NY 10021

(212) 731-1675

61 Museu New York Historical Society
Entrando em: Apresente seu ingresso no balcão de entrada, localizado na parte
interna da entrada principal.

Aberto: De terças a quintas, das 10:00h da manhã às 6:00h da tarde; / Sextas, das
10:00h da manhã às 8:00h da noite; / Sábados, das 10:00h da manhã às 6:00h da tarde; /
Domingos, das 11:00h da manhã às 5:00h da tarde

Fechado: Segundas-feiras, dia de Ação de Graças e dia de Natal.

170 Central Park West at 77th Street
New York NY

(212) 873-3400

62 Passeio guiado pelo Lincoln Center de artes dramáticas
Entrando em: Apresente seu ingresso na bilheteria localizada no centro do David
Rubenstein Atrium, no Lincoln Center.

Aberto:
Monday-Saturday, 11:30 am and 1:30 pm; / Sunday at 3:00 pm.

All tour times subject to cancellation or change and tours may occasionally be added at
Lincoln Center's discretion. We encourage you to check the Lincoln Center website or call
(212) 875-5350 before you arrive.

Fechado: Ligue com antecedência para saber informações sobre os horários em
feriados.

Observações: Mochilas, bolsas e recipientes com laterais rígidas maiores do que 12 x 12 x 12 polegadas
(30,5 x 30,5 x 30,5 cm) não são permitidos no passeio. Não há área de armazenamento para esses itens. Os
visitantes podem levar bolsas e sacolas que tenham até 12 x 12 x 12 (30,5 x 30,5 x 30,5 cm) para o passeio.

61 W 62 Street (entrance on Broadway &
Columbus)
New York NY 10023

(212) 875-5350 or tour_desk@lincolncenter.org

https://maps.google.com/maps?q=loc:40.77894,-73.962296&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.77894,-73.962296&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.860886,-73.93255&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.860886,-73.93255&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.860886,-73.93255&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.7734,-73.96383&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.7734,-73.96383&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.77173,-73.98296&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.77173,-73.98296&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.77173,-73.98296&z=16
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63 Museu Guggenheim
Entrando em: Apresente seu ingresso no balcão de informações para entrar.

Aberto:
Domingo a quarta-feira, 10:00h às 5:45h; / Sexta-feira, 10:00h a 5:45h; / Sábado, 10:00h às
7:45h; / O último bilhete foi emitido 30 minutos antes do encerramento.

Tuesdays from June 20–August 29, the museum will be open until 9:00 pm

Fechado: Quintas-feiras e dia de Natal. Todos os horários em feriados estão sujeitos a
alterações sem aviso prévio.

Observações:
Algumas vezes durante o ano, o Museu Guggenheim recebe novas exposições e precisa fechar algumas
áreas para o público em geral durante as instalações dessas exposições. A quantidade de obras de arte em
exposição é reduzida nesses períodos. As datas de instalação de 2018 são de 8 de janeiro a 8 de fevereiro; de
10 de maio a 7 de junho; e de 13 de setembro a 11 de outubro.

Além disso, crianças de até 12 anos têm entrada grátis quando acompanhadas de um adulto pagante.
Portanto, cartões de crianças não precisam ser lidos para entrar. Nos sábados, das 5h45 da tarde às 7h45 da
noite, acontece o "Pague o quanto desejar"; nesse horário, o museu fica sobrecarregado e com um grande
tempo de espera. Ao planejar sua visita, leve isso em consideração.

1071 5th Avenue at 89th Street
New York NY 10128

(212) 423-3500

Harlem Attractions

64  Harlem Gospel Tour (Sunday Service)  É NECESSÁRIO FAZER RESERVA

Entrando em: Os passeios têm limite de capacidade; recomendamos reservar com
antecedência, pois os ingressos para os passeios se esgotam. Chegue pelo menos

. Se você tiver dúvidas ou dificuldade de reservar um15 minutos antes da saída
passeio, envie um e-mail para booking@insideouttours.com.

Reservar . A reserva precisa ser feita com, É necessário fazer reserva no
. Faça sua reserva online  e clique emmínimo, 48 horas de antecedência aqui

BOOK NOW! (Reservar agora). Em seguida, selecione Harlem Gospel Experience Tour >>
BOOK (Reservar). Depois disso, você deverá escolher a data e a hora do seu passeio.
Após escolher a data e a hora do passeio, informe seu nome e o número do seu ingresso.
Os passeios têm limite de capacidade; recomendamos reservar com antecedência, pois os
ingressos para os passeios se esgotam. Chegue no local de encontro no mínimo 15
minutos antes da saída do passeio.
Ponto de saída do passeio: em frente ao Schomburg Center for Research in Black
Culture, localizado na 515 Malcolm X Blvd, New York, NY 10037.

Aberto: Domingos, às 8h30 da manhã

Fechado: Janeiro e fevereiro, dia de Ano Novo, Dia de Ação de Graças, Black Friday,
véspera de Natal, dia de Natal, véspera de Ano Novo e 4 de julho.

Observações:  em respeito à congregação que conduzirá o passeio, vista-se de forma adequadaTrajes:
e não use chinelos, regatas nem bermudas.

 In front of theMeeting Place:
Schomburg Center for Research in Black
Culture
515 Malcolm X Blvd
New York NY 10037

(800) 258-7359

36a.Harlem Full-Day Bike Rental by Unlimited Biking
Entrando em: Present your pass at the admission counter to redeem your Full-Day
Bike Rental.

Aberto: April 1-October 31 only: Daily, 9:00 am-7:00 pm

Fechado: November 1-March 31

Observações: A oferta inclui uma bicicleta com cesta e cadeado para corrente, além de um capacete e
um mapa codificado por cores. Você também pode trocar seu aluguel de bicicleta pelo aluguel de patins, sem
custo adicional.

Harlem Sightseeing Store
111 W 110th Street (between Adam
Clayton Powell Jr. Blvd & Malcolm X Blvd)

(212) 749-4444

36b.  Harlem Bike Tour by Unlimited Biking  É NECESSÁRIO FAZER RESERVA

Entrando em: Apresente seu passe no balcão da Harlem Sightseeing. Chegue na
 antes do início do passeio. O passeio sai exatamente na horaloja 15 minutos

programada.

Reservar Reservas são aceitas, mas não são necessárias. Visite 
e selecione "Harlem Highlights Bike Tour" (Passeio de bicicletawww.unlimitedbiking.com

pelos destaques do Harlem), a data e a hora de sua reserva. Em seguida, escolha a opção
"Explorer Pass holder" (portador do Explorer Pass) ao finalizar a compra. Você precisará
inserir o número de 12 dígitos de seu passe para garantir seu lugar. Chegue 15

.minutos antes da hora do passeio

Aberto:  diariamente, às 11h00 da manhãDe 1 de abril a 31 de outubro:

111 W 110th Street (between Adam
Clayton Powell Jr. Blvd & Malcolm X Blvd)

(212) 749-4444

https://maps.google.com/maps?q=loc:40.782978,-73.95887&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.782978,-73.95887&z=16
http://insideouttours.com/tour-list/neighborhood-music-food-tours/harlem-gospel-experience-tour/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.81448,-73.94094&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.81448,-73.94094&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.81448,-73.94094&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.81448,-73.94094&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.81448,-73.94094&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.798607,-73.95287&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.798607,-73.95287&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.798607,-73.95287&z=16
https://www.unlimitedbiking.com/New-York-Guided-Bike-Tours
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16


Page 20/23

Bronx Attractions

67 Jardim Botânico de New York: All Day Garden Pass
Entrando em: Apresente seu ingresso na Entrada principal/no Centro de visitantes ou
na entrada do Mosholu, logo em frente à estação de trem Botanical Garden.

Aberto: De terças a domingos, das 10h00 da manhã às 6h00 da tarde e em alguns
feriados nacionais às segundas-feiras.

Fechado: As datas não promocionais se aplicam de 19 dezembro a 1º de janeiro de
2017.

Observações: O All-Garden Pass inclui acesso a exposições sazonais, ao Enid A. Haupt Conservatory, ao
Everett Children’s Adventure Garden, ao Rock Garden (de abril a novembro), ao Azalea Garden, ao Tram Tour
e a programas e eventos adicionais.

2900 Southern Boulevard
Bronx NY 10458

(718) 817-8700

68 Yankee Stadium: Classic Tour
Entrando em: Leve seu passe até a bilheteria (próxima ao Portão 4) para resgatar o
ingresso do passeio. Os passeios são muito procurados; sugerimos que você chegue por
volta das 11h da manhã na bilheteria e reserve um tempo para passar pela segurança.

Aberto:
De abril a setembro: os Passeios clássicos de 1 hora ocorrem diariamente às 11h00,
11h20 e 11h40 da manhã, às 12h00 (meio-dia) e às 12h20, 12h40, 1h00, 1h20 e 1h40 da
tarde. (importante: não há Passeios clássicos à 1h10 ou às 4h05 da tarde em dias de jogo.)
/  os Passeios clássicos de 1 hora ocorrem naDe novembro a 9 de fevereiro:
maioria dos dias, às 11h00, 11h20 e 11h40 da manhã, às 12h00 (meio-dia) e às 12h20,
12h40, 1h00, 1h20 e 1h40 da tarde (os passeios estarão indisponíveis nos dias 12, 21, 23,
27, 28 e 29 de novembro; 2, 5, 9, 14, 15, 25, 26 e 27 de dezembro; e no dia 1º de janeiro).

Todos os horários e locais do passeio estão sujeitos à disponibilidade. Ligue para verificar
a disponibilidade. Sujeito a datas sem descontos.

Fechado: Em alguns dias do mês, o Passeio Classic Stadium poderá não estar
disponível por conta de jogos ou eventos privados. Verifique a disponibilidade visitando o
site do Yankees, , ou ligue/envie um e-mail para o Departamento deMLB.com/Yankees
passeios do Yankee Stadium para saber a disponibilidade de horários de seu passeio pelo
telefone 646-977-TOUR (8687) ou pelo e-mail TOURS@YANKEES.COM

Observações:
Seu passe é válido exclusivamente para o passeio Classic e não é válido para os "Pregame Tours".
Praticamente todos os dias há passeios bilíngues, em inglês e espanhol. Entre em contato com o Yankees
Stadium Tours Department para saber da disponibilidade.

As marcas registradas e os copyrights foram usados com a permissão e são de propriedade do New York Yankees. Todos
os direitos reservados.

One East 161st Street
Bronx NY 10451

(646) 977-8687

Westchester Attractions

69 LEGOLAND® Discovery Center
Entrando em: Vá até a fila avançada de venda de ingressos. Apresente seu passe na
bilheteria para obter suas entradas.

Aberto: De domingo a quinta, das 10h00 da manhã às 7:00 da noite (a última entrada
acontece às 5h00 da tarde); / sextas e sábados, das 10h00 da manhã às 9h00 da noite (a
última entrada acontece às 7h00 da noite)

Observações:
Os adultos precisam estar sempre acompanhados por uma criança para entrar no LEGOLAND® Discovery
Center. "Noites só para adultos" não estão inclusas nesse passe.

Dica: como qualquer outra famosa atração para crianças em ambiente fechado, o Legoland Discovery Center
tem um limite de pessoas que podem visitar o local por vez. As semanas de férias em New York geralmente
fazem o local lotar. Para uma experiência mais agradável, recomendamos que você visite o local no fim da
tarde, em vez de no início da manhã. Os dias da semana também são mais tranquilos do que os finais de
semana.

39 Fitzgerald St
Yonkers NY 10710

(866) 243-0770

Brooklyn Attractions

40a.  Passeio a pé pelo melhor do Brooklyn em Williamsburg  É NECESSÁRIO FAZER RESERVA

Entrando em: Apresente o passe para seu guia turístico.

Reservar . Faça sua reserva online acessando É necessário fazer reserva
. Escolha o "Passeio a pé pelo melhor do Brooklyn emwww.BrooklynUnpluggedTours.com

Williamsburg" de sua preferência e a data desejada; em seguida, digite o número de 12
dígitos do seu passe (localizado próximo ao código QR em cada passe). Lembre-se de
levar seu passe para o passeio para fazer check-in. Seu passe precisa ser válido para o
dia do passeio. Você receberá uma confirmação por e-mail com o local de saída do
passeio.

Aberto: O passeio opera durante todo o ano, diariamente ao 12:00 meio dia.

Fechado: Pode fechar durante os principais feriados dos EUA.

Observações: O passeio cobre aproximadamente 1,5 milha (2,4 km) de distância (a pé). É uma
caminhada razoável para a maioria dos adultos, para crianças com mais de 12 anos ou para idosos saudáveis.
Embora não haja limite de idade para participar desse passeio; recomendamos levar em consideração as
condições dos participantes para fazer essa caminhada, bem como por quanto tempo uma criança pequena
conseguirá se manter interessada e atenta.

Meeting location of the tour is in front of
"Konditori" Swedish coffee shop, located at
167 North 7th Street, Brooklyn (between
Bedford Avenue & Driggs Avenue)

https://maps.google.com/maps?q=loc:40.85847,-73.881035&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.85847,-73.881035&z=16
http://m.mlb.com/yankees/tickets/info/classic-tours
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.82882,-73.92657&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.82882,-73.92657&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.966854,-73.85718&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.966854,-73.85718&z=16
http://www.brooklynunpluggedtours.com/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.717705,-73.95726&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.717705,-73.95726&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.717705,-73.95726&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.717705,-73.95726&z=16
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40b.  Passeio a pé para conhecer o grafite e a arte de rua no Brooklyn  É NECESSÁRIO FAZER RESERVA

Entrando em: Apresente o passe para seu guia turístico.

Reservar . Faça sua reserva online acessando É necessário fazer reserva
. Escolha o "Passeio a pé para conhecer o grafite e awww.BrooklynUnpluggedTours.com

arte de rua no Brooklyn" e a data desejada; em seguida, digite o número de 12 dígitos do
seu passe (localizado próximo ao código QR em cada passe). Lembre-se de levar seu
passe para o passeio para fazer check-in. Seu passe precisa ser válido para o dia do
passeio. Você receberá uma confirmação por e-mail com o local de saída do passeio.

Aberto: O passeio opera durante todo o ano, diariamente às 3:00 da tarde.

Fechado: Pode fechar durante os principais feriados dos EUA.

Observações: O passeio cobre aproximadamente 1 milha (1,6 km) de distância (a pé). É uma caminhada
razoável para a maioria dos adultos, para crianças com mais de 12 anos ou para idosos saudáveis. Embora
não haja limite de idade para participar desse passeio; recomendamos levar em consideração as condições
dos participantes para fazer essa caminhada, bem como por quanto tempo uma criança pequena conseguirá
se manter interessada e atenta.

Meeting location of the tour is in front of
"Wyckoff-Starr" coffee shop, located at 30
Wyckoff Avenue, Brooklyn (between Starr
Street & Troutman Street)

(866) 431-5393

72 Combo Brooklyn Museum e Brooklyn Botanic Garden
Entrando em: Apresente seu passe na entrada do Brooklyn Museum. Esse ingresso
será válido para a entrada no mesmo dia no Brooklyn Museum e no Brooklyn Botanic
Garden.

Aberto:
Brooklyn Museum: / Quartas, das 11:00h da manhã às 6:00h da tarde; / Quintas, das
11:00h da manhã às 10:00h da noite; / De sexta a domingo, das 11:00h da manhã às
6:00h da noite; / Primeiro sábado de cada mês (exceto setembro), das 11:00h da manhã às
11:00h da noite / Primeiro sábado de cada mês (iniciativa da Target), das 5:00h da manhã
às 11:00h da noite

Brooklyn Botanic Garden: /  / De terças a sextas, das 8h00 daMarço a outubro:
manhã às 6h00 da tarde; / Sábados e domingos, das 10h00 da manhã às 6h00 da tarde; /
Memorial Day e Columbus Day, das 10h00 da manhã às 6h00 da tarde De novembro a

 / De terças a sextas, das 8h00da manhã às 4h30 da tarde; / Sábados efevereiro:
domingos, das 10h00 da manhã às 4h30 da tarde; / Veterans Day, Martin Luther King Jr.
Day e Washington’s Birthday, das 10h00 da manhã às 4h30 da tarde / *A última entrada
para o jardim acontece 30 minutos antes do fechamento.

Fechado: Segundas (exceto alguns feriados), dia de Ação de Graças, dia de Natal e dia
de Ano Novo

Observações: O Botanic Garden tem uma entrada separada logo atrás do museu.

200 Eastern Parkway
Brooklyn NY 11238

Museum: (718) 638-5000;
 (718) 623-7200Garden:

73 Luna Park at Coney Island: All-Day 24-Ride Wristband
Entrando em: Apresente o seu passe na janela de Atendimento ao cliente na entrada
do parque.

Aberto: For full list of hours visit .LunaParkNYC.com

Fechado: November-March.  While Luna Park is open on Easter Sunday,Note:
Memorial Day, Mermaid Parade Day and July 4th, we advise that you visit on alternate days
due to capacity restraints and difficulty entering the park.

Observações:
The ride wristband includes unlimited turns on up to 24 rides throughout the park. However, the following rides
are excluded from the wristband: Coney Island Cyclone, Thunderbolt roller coaster, Sling Shoot, Zenobio, and
the B&B Carousel.

O clima poderá afetar o horário de funcionamento do parque.

100 Surf Ave (Guest Services window)
Brooklyn NY 11224

(718) 373-5862

74 Surrey Rental on Govenors Island
Entrando em: Present your pass to the surrey rental agent.

Aberto: May 1-October 31: / Monday-Friday, 10:00 am-6:00 pm; / Saturday and Sunday,
10:00 am-7:00 pm.

Fechado: November-April

Observações: Though the surrey rental is included with your pass, please bring a credit card for security
deposit. Blazing Saddles offers optional damage insurance that you may purchase before departure ($6 per
surrey). Complimentary helmets are provided with all rentals.

698 Division Rd
Brooklyn, NY 11231
Located on Governor's Island, just a
7-minute ferry ride from Lower Manhattan.
Surrey rentals are available at the
Governors Island rental location near the
Liggett Terrace food courts.

(917) 440-9094

Staten Island Attractions

Economias extras

http://www.brooklynunpluggedtours.com/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.706093,-73.92247&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.706093,-73.92247&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.706093,-73.92247&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.706093,-73.92247&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.671562,-73.96243&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.671562,-73.96243&z=16
http://lunaparknyc.com/plan/park-hours/
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.57533,-73.97838&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.57533,-73.97838&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.688503,-74.01832&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.688503,-74.01832&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.688503,-74.01832&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.688503,-74.01832&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.688503,-74.01832&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.688503,-74.01832&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.688503,-74.01832&z=16
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A B&H Photo
Entrando em: Vá até a B&H Photo, localizada na 420 9th Ave, para receber seu
presente comprando US$ 50 ou mais.

420 9th Avenue
New York NY 10001

B Bloomingdale's
Entrando em: Antes de fazer suas compras, apresente seu New York City Explorer
Pass no Centro de Visitantes da 59th Street, que fica localizado na sacada do primeiro
andar da Bloomingdale's, para receber um certificado de 15% de desconto. Restrições
serão aplicadas; consulte o certificado para obter mais detalhes.

Aberto: De segunda a sexta, das 10:00h da manhã às 8:30h da noite; / Sábado, das
10:00h da manhã às 7:00h da noite; / Domingo, das 11:00h da manhã às 7:00 da noite

Fechado: Páscoa, Dia de Ação de Graças e Natal. Todos os horários em feriados estão
sujeitos a alterações sem aviso.

1000 Third Avenue
(at 59th Street and Lexington Avenue)
New York NY 10022

(212) 705-2098

C Macys Herald Square
Entrando em: Antes de começar as compras, vá até o centro de visitantes no balcão
da Macy's da 34th Street e apresente seu guia de viagem do New York City Explorer Pass
acompanhado de um documento de identificação válido para receber um Ingresso de
descontos para visitantes. Esse ingresso é válido para a maioria dos itens da loja e inclui
um desconto de 15% exclusivo para portadores do Explorer Pass.

Aberto: De segunda a sábado, das 10h00 da manhã às 9h30 da noite; / Domingos, das
11h00 da manhã às 8h30 da noite

Fechado: Todos os horários em feriados estão sujeitos a alterações sem aviso.

151 West 34th Street
(between Broadway and 7th Avenue)
New York NY 10001

(212) 494-3827

D Heartland Brewery & Rotisserie
Entrando em: Esta oferta é válida apenas na Heartland Brewery & Rotisserie,
localizada no Empire State Building (350 Fifth Avenue). Apresente seu Explorer Pass para
solicitar o desconto de 20%.

Reservar Para reservar o espaço para festas, ligue para (212) 582-2057

Aberto: Diariamente, das 11h00 da manhã às 11h00 da tarde

Fechado: Aberto 365 dias por ano

Empire State Building
350 5th Ave at 34th St
New York NY 10001

(212) 563-3433

I Food On Foot Tours – Self-Guided Food Tour Experience
Entrando em: Envie o número do seu Explorer Pass para tours@foodonfoottours.com
para solicitar o código do seu cupom para o Self Guided Food Tour. Depois, acesse 

 e insira o código do seu cupom no ato da compra.BrownPaperTickets.com

Grand Central Terminal or Penn Station
(You will be given the exact meeting point
upon confirmation of your reservation.
Please see reservation instructions for
details.)
New York NY

J On Location Tours
Entrando em:
Receba 20% de desconto em qualquer atração da On Location Tours não oferecida com o
Explorer Pass. Para adquirir ingressos, visite onlocationtours.com ou ligue para (212)
913-9780. .Receba 20% de desconto

Sex and the City Hotspots Tour
TCM Classic Film Tour
The Real Housewives of New York City Tour
Holiday Lights & Movie Sites

Para adquirir ingressos, visite OnLocationTours.com ou ligue para (212) 913-9780. Receba
20% de desconto.

Observações: Para fazer reservas, entre em contato com a On Location Tours pelo telefone (212)
913-9780.

555 Eighth Avenue
Suite #2003
New York NY 10018

(212) 683-2027

https://maps.google.com/maps?q=loc:40.752953,-73.99632&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.752953,-73.99632&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.7618,-73.96667&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.7618,-73.96667&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.7618,-73.96667&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.750793,-73.989525&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.750793,-73.989525&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.750793,-73.989525&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.756123,-73.98476&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.756123,-73.98476&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.756123,-73.98476&z=16
http://www.brownpapertickets.com/profile/495704
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:,&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.75471,-73.992004&z=16
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G Central Park Horse & Carriage Ride (50 minutos) da Carriage Sightseeing
Entrando em: Apresente seu ingresso na loja da Central Park Sightseeing na 56th
Street (entre a 5th e a 6th Avenue) para receber o desconto especial de 10%.

Aberto: Diariamente, das 9h00 da manhã às 7h00 da tarde

Fechado: Aberto 365 dias por ano

Observações: Máximo de 4 pessoas por carruagem

56 W 56th Street (between 5th and 6th
Avenues)
Central Park Sightseeing
New York NY 10019

(212) 247-4859

H Passeio de bicicleta-táxi no Central Park (1 ou 2 hora) pela Central Park Sightseeing
Entrando em: Apresente seu ingresso na loja da Central Park Sightseeing na 56th
Street (entre a 5th e a 6th Avenue) para receber o desconto especial de 20%.

Aberto: Diariamente, das 9h00 da manhã às 7h00 da tarde

56 W 56th Street (between 5th and 6th
Avenues)
New York New York 10019

(212) 247-4859

83 Passeio a cavalo pelo Central Park
Entrando em: Apresente seu ingresso na loja da Central Park Sightseeing na 56th
Street (entre a 5th e a 6th Avenue) para receber o desconto especial de 15%.

Aberto:  os passeios saem a cada hora, das 9h00 da manhã àsDe março a abril:
4h00 da tarde /  os passeios saem a cada hora, das 9h00 daDe maio a dezembro:
manhã às 5h00 da tarde

Observações: Todos os participantes precisam ter no mínimo 10 anos e pesar menos que 250 libras
(113,3kg).

Central Park Sightseeing
56 West 56th Street (between 5th and 6th
Avenues)
New York NY 10019

(212) 975-0785

84 Stop the Zombies! 7D Dark Ride at Coney Island
Entrando em: Present your pass at the box office to secure your savings.

Aberto:
April-June: Weekends only, opening at noon. / July-early September (Labor Day): Daily,
opening at noon. / September and October: Weekends only, opening at noon.

Closing times vary according to weather conditions. We advise that you call to check park
hours on the day of your visit. Hours of operation are subject to change without notice.

Fechado: November-May

Observações: Must be 40" tall to ride.

Located on the Coney Island Boardwalk at
Deno's Amusement Park
1025 Boardwalk, Denos D. Vourderis Place
(W 12th St)
Brooklyn NY 11224

(718) 372-2592

85 Deno's Wonder Wheel at Coney Island
Aberto:
April-June: Weekends only, opening at 12:00 noon / July-early September (Labor Day):
Daily, opening at 12:00 noon / September-October: Weekends only, opening at 12:00 noon

Closing times vary according to weather conditions. We advise that you call to check park
hours on the day of your visit. Hours of operation are subect to change without notice.

Fechado: November-May

Located on the Coney Island Boardwalk
1025 Boardwalk, Denos D Vourderies Pl (W
12th St)
Brooklyn NY 11224

(718) 372-2592

https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763252,-73.97712&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763252,-73.97712&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763252,-73.97712&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763252,-73.97712&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763252,-73.97712&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763252,-73.97712&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.763252,-73.97712&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.712784,-74.00594&z=16
https://maps.google.com/maps?q=loc:40.712784,-74.00594&z=16
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https://maps.google.com/maps?q=loc:40.574364,-73.97828&z=16
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DOWNTOWN 
1  MANHATTAN BY SAIL  

 1A.  CLIPPER CITY TALL SHIP SAIL    
 1B.  SHEARWATER CLASSIC SCHOONER    
2  STATUE OF LIBERTY & ELLIS ISLAND IMMIGRATION MUSEUM  

– FERRY TICKET  
3  NYWT–ALL DAY ACCESS PASS (PIER 11) 
4  UNLIMITED BIKING–BROOKLYN BRIDGE SIGHTSEEING

 4A.  BROOKLYN BRIDGE BIKE TOUR 
 4B.  BROOKLYN BRIDGE BIKE RENTAL: FULL DAY
5  THE DOWNTOWN EXPERIENCE (POWERED BY THE RIDE)
6  BROOKLYN BRIDGE AND DUMBO NEIGHBORHOOD WALKING TOUR  
7  GROUND ZERO MUSEUM WORKSHOP: HANDS-ON 911 TOUR
8  9/11 TRIBUTE MUSEUM AND WALKING TOUR
9  THE WHITNEY MUSEUM OF AMERICAN ART

MIDTOWN
10  CIRCLE LINE SIGHTSEEING  
 10A.  LANDMARK CRUISE
 10B.  LIBERTY CRUISE
 10C.  BEAST SPEEDBOAT RIDE  
 10D.  HARBOR LIGHTS CRUISE  
 10E.  BEST OF NYC CRUISE 
11  NYWT–ALL DAY ACCESS PASS (PIER 79)
12  EMPIRE STATE BUILDING
13  RADIO CITY STAGE DOOR TOUR®
14  ROCKEFELLER PLAZA
 14A.  TOP OF THE ROCK OBSERVATORY
 14B.  ROCKEFELLER CENTER TOUR
15  THE MUSEUM OF MODERN ART (MOMA)
16  INTREPID SEA, AIR AND SPACE MUSEUM
17  MUSEUM OF SEX
18  RIPLEY’S BELIEVE IT OR NOT!® TIMES SQUARE
19  MADAME TUSSAUDS, NEW YORK
20 MADISON SQUARE GARDEN®: ALL ACCESS TOUR™
21  FOOD ON FOOT TOURS  
 21A.  GRAND CENTRAL TERMINAL 
 21B.  PENN STATION
22  UNLIMITED BIKING–HUDSON RIVER SIGHTSEEING:  

FULL-DAY BIKE RENTAL  
23  UNLIMITED BIKING–CENTRAL PARK SIGHTSEEING
 23A.  CENTRAL PARK BIKE RENTAL: FULL–DAY 
 23B.  CENTRAL PARK BIKE TOUR
 23C.  CENTRAL PARK WALKING TOUR
24 BIG BUS TOURS
 24A.   HOP-ON HOP-OFF TOUR: 1-DAY CLASSIC TICKET**
 24B.   NIGHT TOUR
25  WOODBURY COMMON PREMIUM OUTLETS DAY TRIP   **
26  ON LOCATION TOURS   ** 
 26A.  CENTRAL PARK TV & MOVIE SITES WALKING TOUR 
 26B.  NYC TV & MOVIE BUS TOUR
 26C.  SOPRANOS SITES BUS TOUR
 26D.  GOSSIP GIRL SITES BUS TOUR
 26E.  WHEN HARRY MET SEINFELD BUS TOUR
27  THE RIDE  
28  THE TOUR  

UPTOWN
29  AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY
30 GUGGENHEIM MUSEUM
31  THE MET
32  THE MET CLOISTERS
33  THE MET BREUER
34 NEW YORK HISTORICAL SOCIETY MUSEUM
35  LINCOLN CENTER FOR THE PERFORMING ARTS

HARLEM
36  UNLIMITED BIKING–HARLEM SIGHTSEEING
 36A.  FULL DAY BIKE RENTAL 
 36B.  HARLEM BIKE TOUR

THE BRONX
37  NEW YORK BOTANICAL GARDEN
38  YANKEE STADIUM: CLASSIC TOUR

WESTCHESTER
39  LEGOLAND® DISCOVERY CENTER

BROOKLYN
40 BROOKLYN UNPLUGGED TOURS   ** 
 40A.  BEST OF BROOKLYN WALKING TOUR 
 40B.  GRAFFITI & STREET ART: WALKING TOUR IN BROOKLYN
41  BROOKLYN MUSEUM AND BROOKLYN BOTANIC GARDEN COMBO  
 41A.  BROOKLYN MUSEUM
 41B.  BROOKLYN BOTANIC GARDEN
42 LUNA PARK AT CONEY ISLAND   

EXCLUSIVE DEALS & SAVINGS
A  B&H PHOTO 
B  BLOOMINGDALE’S 59TH STREET
C  MACY’S HERALD SQUARE
D  QUEENS CENTER ** 
E  HEARTLAND BREWERY AT THE EMPIRE STATE BLDG.   
F  HARD ROCK CAFE YANKEE STADIUM 
G  RESTAURANT PATRICK AT CLUB QUARTERS
H  FOOD ON FOOT TOURS – SELF-GUIDED FOOD TOURS**
I  ON LOCATION TOURS: SPECIALTY TV & MOVIE BUS TOURS**
J  CENTRAL PARK SIGHTSEEING 

 JA. CENTRAL PARK HORSE & CARRIAGE RIDE 
 JB. PEDICAB RIDES
 JC. CENTRAL PARK HORSEBACK RIDING

*    There are multiple locations where you can scan your Pass for 
the Hop-On Hop-Off Big Bus New York Tour: 1-Day Classic 
ticket. Refer to the guidebook page for details. 

** Not shown on map

LEGEND

1    Attraction choice

A    Exclusive Deals & Savings

   Reservations required

   Pick up tickets here

  Seasonal


