Embarque no Boston Duck Tours e desfrute de um passeio histórico da cidade de Boston narrado e completo em um "DUCK", que é um veículo anfíbio
terrestre estilo da Segunda Guerra Mundial que viaja em terra e água. Você será saudado por um dos nossos lendários ConDUCKtors, que irão cruzar
por todos os lugares que fazem Boston o berço da liberdade americana e uma cidade de bandeirantes, desde a prefeitura de domo dourado até o Boston
Common, o histórico North End até a Newbury Street, que é uma rua com várias lojas famosas, o Quincy Market até o Prudential Tower e muito mais. E
no momento em que você achar que já viu tudo, é hora de um grande Splash como seu ConDUCKtor que dirige o DUCK direito para o Charles River para
uma vista deslumbrante de Boston e Cambridge. Venha e experimente a melhor IntroDUCKtion de Boston.
Informações Gerais
Horário
As excursões começam às 9 h no Museum of Science e Prudential Center. Consulte as partidas do New England Aquarium no nosso website. A
última excursão regular sai uma hora antes do pôr-do-sol. As excursões partem a cada 30-60 minutos.
Venda de ingressos Podem-se comprar ingressos no varejo pessoalmente no dia da excursão ou até 30 dias antes, nas nossas bilheterias, pelo telefone ou em nosso
website.
Há tarifas de grupo para 20 ou mais pessoas, disponíveis pelo telefone de vendas para grupos: 800-226-7442.
Locais

Prudential Center, Museum of Science e New England Aquarium

Duração da excursão 80 minutos
Temporada

7 dias da semana, do primeiro dia da primavera (em Boston) até o último domingo de novembro.
Excursões nos feriados - disponíveis em dezembro, partindo apenas do Prudential Center nas sextas-feiras, sábados e domingos.

Preço dos ingressos em 2018 (em dólares)
Adulto
Adulto (em grupo)

US$41,99*
US$31,50**

Estudantes/idosos/militares
Estudantes/idosos/militares (em grupo)

US$33,99*
US$27,50*

Menores (3 a 11 anos)
Menores (3 a 11 anos em grupo)

US$27,99*
US$23,50**

Menores (menos de 3 anos)

US$10,50*

DUCK privado (35 assentos)

US$1100,00**

Taxa adicional de US$50 para recolher ou deixar a pessoa fora do local de partida.
* Ingressos não incluem a sobretaxa de 5% do Convention Center
* Ingressos para grupo não incluem a sobretaxa de 5% do Convention Center nem 10% de gorjeta.
Para informações sobre o estacionamento, MBTA e acesso de carro ao Museum of Science, Prudential Center e New England Aquarium, consulte o site:
www.BostonDuckTours.com.
Não haverá troca nem reembolso de ingressos. As excursões partem em dias de sol ou de chuva. Os compradores de ingressos não terão troca nem reembolso de
ingressos por mau tempo.
Na alta temporada os ingressos acabam rapidamente. Chegue cedo para conseguir assegurar o seu ingresso. Podem-se comprar ingressos no nosso website:
www.BostonDuckTours.com com até 30 dias de antecedência. Confira o dia e a hora do seu ingresso depois de comprá-lo. Os ingressos só são válidos no dia, hora e
local específicos que constam impressos nos tíquetes. Após comprar o ingresso, você precisa chegar meia hora do horário de partida.
Não se permitem animais nas excursões Boston Duck Tours, exceto quando necessário por deficiência/invalidez. Os veículos do Duck Tours dão
pleno acesso a cadeirantes, têm aquecimento e um toldo para cobertura.
Não há nenhuma parada durante a excursão. Há toaletes localizados convenientemente dentro do Museum of Science, Prudential Center e New England Aquarium.
Com os seus ingressos do Boston Duck Tour, você pode comprar tíquetes de acesso combinado ou receber descontos e/ou cupões para Museum of Science, SkyWalk
Observatory, New England Aquarium e The Shops no Prudential Center.
Você receberá também CENTENAS de dólares de descontos em atrações, lojas e restaurantes locais, além de uma visita grátis à Harvard e uma entrada gratuita para o
Boston Sports Museum. Valendo US$22!

