
www.GoElizabethNJ.com

NOVA JERSEY É O
MAIS RECENTE
DESTINO TURÍSTICO

Bem-vindo à
CIDADE DE
 ELIZABETH

Especializados em grandes 
experiências para grupos
de excursão:
• Fazer compras no The Mills nos Jardins 
   de Jersey, o maior shopping premium 
   de Nova Jersey.
   Nenhum imposto sobre vendas
   de roupas e sapatos.

• Experiências históricas e educacionais. 

• Cozinha cultural diversificada, 
   experiências gastronómicas étnicas.

• Experiências de viagens
   baseadas na fé.

• Projetos de serviço de comunidade 
   urbana.

• Experiências em viagens agrícolas.

A MINUTOS DA CIDADE 
DE NOVA IORQUE E DO 

AEROPORTO INTERNACIONAL 
DE NEWARK LIBERTY

PERMANECER NA “PORTA DE 
ENTRADA PARA O ESTADO DE NJ”

UMA ALTERNATIVA AOS 
HOTÉIS DA CIDADE DE NOVA 

YORK, PELA METADE DO 
CUSTO!

DIVERSÃO NOCTURNA.

Nova Jersey é o mais recente destino - Elizabeth, NJ está 

a poucos minutos do porto de Cape Liberty, Aeroporto 

Internacional Newark Liberty [EWR] e da cidade de Nova 

Iorque. Como a “Porta de entrada para o estado de NJ” 

Elizabeth situa-se geograficamente no centro de todos os 

transportes, de fácil acesso por comboios, aviões e todas 

as principais auto-estradas. Com hotéis de qualidade, 

somos também o nome do maior shopping outlet premium 

de NJ (0% de taxa sobre roupas e sapatos)! Elizabeth é 

o segredo melhor guardado na história: não só somos 

o berço histórico para a Fundação do estado de NJ, 

mas também somos o local autêntico revolucionário da 

história da América (onde Alexander Hamilton viveu/foi à 

escola) e um caldeirão global de aventuras de jantares da 

cozinha cultural! Elizabeth, NJ é um novo e grande destino 

alternativo rentável nos arredores da cidade de Nova York.

HISTÓRIA.

COMÉRCIO.

RESTAURANTES.

ESTADIAS.
T U D O  C O M E Ç A  A Q U I



· HOTEIS

· APROXIME-SE
AÉREO: Aeroporto Internacional 
Newark Liberty; Você pode ser verificado 
por agora! Muitos hotéis oferecem 
serviço de transporte gratuito para EWR.

AUTOCARRO: Chegar a, e seguir para 
o terminal de autocarros Port Authority 
em Manhattan, bem como Cabo Liberty 
Cruise Port muito rápido!

COMBOIO:  Elizabeth, NJ é a porta de 
entrada! Duas estações que vão tornar 
rápido e fácil de chegar a cidade de Nova 
Iorque ou a costa de Nova Jersey.

100 International Blvd 
(908) 282-0020
countryinns.com

UNIÃO DE SHOP-O-HOLICS!
Elizabeth, NJ é um paraíso para os compradores com o 
maior shopping center, The Mills nos Jardins de Jersey, com 
0% de imposto nas roupas e sapatos, é o lar de 200 lojas 
de alta gama (Michael Kors, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, 
Etc), dezenas de lugares para comer e um estado-da-arte 
de 20 telas em salas de cinema.

O SEGREDO MELHOR GUARDADO DA HISTÓRIA
Mergulhe em séculos de história revolucionária americana 
e descubra o segredo mais bem guardado da história 
enquanto examina artefatos antigos e anda nos mesmos 
salões como ex-governadores de NJ, presidentes dos EUA e 
Alexander Hamilton no Museu Liberty Hall e Boxwood Hall. 
Não perca os passeios na Academia Snyder da cidade de 
Elizabeth, a original Universidade de Nova Jersey e um dos 
mais antigos cemitérios do estado.

CAMINHADA ENTRE HISTÓRIA
3,5 milhas de história para ser exato! Viajar através do 
tempo com este auto-guia, passeio de áudio que irá levá-
lo numa viagem de origem de Elizabeth em 1664 a meados 
do século 18, quando Elizabeth foi uma das cidades mais 
proeminentes e do século 19 que transformou Elizabeth 
num centro de transporte. Atrase-se e experimente a 
história rica da nossa cidade.

FAÇA A SUA RAÇA DO CORAÇÃO
NHL, NCAA e MLS são jogos que estão a poucos minutos de 
distância. Agarre um red bull e vá de cabeça sobre o Estádio dos Red 
Bulls, onde a multidão vai conseguir mantê-lo com alta energia. 
Elogie as suas equipas favoritas, segure a respiração durante um 
pouco, e faça novos amigos nas bancadas. Certifique-se de salvar a 
sua voz para que possa cantar junto das estrelas mais quentes de 
hoje, quando eles entrarem em palco para as performances ao vivo 
no Centro Prudential, casa do NJ Devils e Seton Hall Pirates!

ALIMENTE A SUA ALMA
Bonito, distinto, intemporal. Estas são apenas algumas 
palavras que descrevem o New Jersey Performing Arts 
Center, estádios KEAN e Union County Performing Arts 
Center. Fique a poucos minutos da classe mundial de 
dança, teatro, música, poesia e performances cómicas.

INTRIGUE OS SEUS SENTIDOS
Venha para a vida após o anoitecer e tenha o seu paladar 
numa aventura. Quer visitar Tailândia, México, Itália, Israel, 
Cuba ou Portugal? ... não necessita de passaporte! Com mais 
de 50 países representados em Elizabeth, onde a cozinha 
cultural é diversificada e deve experimentá-la. Os nossos 
restaurantes locais não só fornecem grande cozinha étnica, 
como também oferecem uma experiência cultural fantástica.

O PARQUE CENTRAL É O AMOR DE UMA CRIANÇA
O arquiteto das paisagens do Parque Central da cidade de Nova 
Iorque trouxe os seus talentos para Nova Jersey e projetou o 
Parque Warinanco, uma beleza de 204 hectares cheia de árvores 
altas, flores de cerejeira, azáleas, tulipas, ciclovias, barcos a 
remos, parques infantis e uma pista de gelo sazonal para 
patinagem! Certifique-se de guardar algum tempo e planear 
uma experiência prática com alguns dos nossos muitos projetos 
de agricultura urbana.

ABRANDE APÓS UM DIA OCUPADO
Experimente um pouco de reflexão e beleza no nosso 
Parque Memorial dos Veteranos. Observe os barcos 
e testemunhe pessoalmente de perto, o maior porto 
marítimo em ação da América. Ótimo para fotografar. 
Visite Onde o Anjo Joga, um dos 26 parques da América, 
homenageando as vítimas dos tiroteios de Sandy Hook.

TOME UMA RESPIRAÇÃO DE AR FRESCO
Faça uma viagem ao Distrito Histórico de Midtown ou a 
Elizabeth Avenue Partnership, área onde você encontrará 
atividades sazonais ao ar livre como música ao vivo, filmes, 
fitness, leituras teatrais e vendedores de alimentos. Projetos 
de serviços comunitários urbanos estão sempre disponíveis 
para participação. Baseados na fé para interesses de grupos 
agrícolas, Elizabeth, NJ tem algo para todos!

87 International Blvd
(908) 436-9800
marriott.com

901 Spring Street
(908) 527-1600
crowneplaza.com

95 International Blvd
(908) 558-0752
embassysuites.com

45 International Blvd
(908) 355-4300
extendedstayamerica.com

1128 Spring Street
(908) 355-0500
hamptoninn.com

1170 Spring Street
(908) 351-3900
hilton.com

1000 Spring Street
(908) 436-4600
renaissancehotels.com

83 International Blvd
(908) 352-4300
residenceinn.com

NOVA JERSEY É O MAIS RECENTE Destino Turístico

www.GoElizabethNJ.com

NÓS OFERECEMOS 
CUSTOMIZAÇÃO E 

PLANEAMENTO DO PASSEIO 
COMPLETO PARA O INTERESSE

E NECESSIDADES 
DO SEU GRUPO 

Para mais informações:
(908) 220-9643 ou

tours@goelizabethnj.com

· Assistência de Planeamento
  de Itinerário
· Planeamento de viagens em grupo
· FAM Tours 
· Avaliações de Destinos 
· Brochures, maps & visitor guides

· A minutos da cidade de Nova York
· Aeroporto Internacional de 
  Newark Liberty (EWR). Chegar do 
  aeroporto ao centro de Elizabeth 
  em menos de 10 minutos 
· A poucos minutos do Porto de 
  Cape Liberty
· 0% de imposto sobre vendas em 
  roupas e sapatos 
· Acomodação fácil de
  grandes grupos

ESTAMOS MAIS PERTO 
DO QUE VOCE PENSA!

SERVIÇOS INCLUEM

T U D O  C O M E Ç A  A Q U I

PORTUGUESE


