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Conteúdo

Com mais de 18 anos de experiência na indústria de hospedagem e 
transportes, somos uma empresa especializada em excursões e 
transportes ao redor de todos os Estados Unidos.

Oferecemos as melhores ofertas em excursões, com saídas garantidas 
todos os dias, cancelamentos flexíveis e venda livre.

Se você procura transporte, na American Travelink oferecemos todo 
tipo de transporte para FIT e grupos,desde um sedan, van ou mini ônibus 
até um luxuoso motorcoach, disponíveis em qualquer cidade dos EUA.

Temos um serviço personalizado, com confirmação imediata e um 
serviço 24 horas para o transporte de seus grupos em qualquer ponto 
dentro do território americano.

Partida de Los Angeles, California
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Washington DC

NEW YORK - WASHINGTON DC
Saída de New York, passando pelos Estados de New Jersey, Delaware e 
Maryland, antes de chegarmos na capital do país. Iniciamos o passeio com 
uma visita ao Arlington National Ceitery, onde estão sepultados membros 
da família Kennedy. Em seguida vamos em direção ao Capitol Hill.  

Veja o Capitólio, o Senado e a Casa Branca para conhecer o núcleo do 
governo americano. Continue para o Museu do Ar e do Espaço antes de 
visitar os Memoriais Lincoln, Washington, da Coréia e do Vietnã. 

No fim da tarde embarcamos para um passeio panorâmico da cidade, 
antes de partir para o norte e New York, chegando cedo de noite. 

• Ônibus ou van com ar condicionado e guia
profissional
• Visita em Washington DC
• Entrada para o Arlington cemetery

O PASSEIO INCLUI:

PONTO DE ENCONTRO: Gray Line Visitor Center - Port Authority Bus Terminal 
(42nd St. - entre 8ª e 9ª Avenida)- 6:30 AM

1 Dia Segunda, Quarta, Quinta e Sábado

Filadélfia e País Amish

NEW YORK – FILADÉLFIA – PAÍS AMISH  – NEW YORK
Saímos de New York através dos Estados de New Jersey e Pensilvânia e 
para a cidade do amor fraternal - Filadélfia. 

Chegando na área histórica de Filadélfia, visitamos o famoso Sino da 
Liberdade, a Praça Constitution e o Constitution Hall, um dos símbolos 
da liberdade na América. Em seguida, um passeio panorâmico que inclui 
a Benjamin Franklin Parkway, Elfert Alley (a rua habitada mais antiga da 
América) e mais. 

Saindo de Filadélfia, vemos os famosos “Rocky Steps” e depois continuamos 
para o Município de Lancaster, lar dos Amish. 

Após uma pausa para almoço no mercado Amish, embarcamos numa 
autêntica carrocinha Amish para os campos de cultivo, para aprender 
como vivem sem os benefícios da tecnologia moderna, sem eletricidade, 
água corrente, telefone ou aparelhos domésticos. 

No final da tarde partimos para oeste para em New York no início da noite.

• Ônibus ou van com ar condicionado e guia
profissional
• Visita em Filadélfia e País Amish
• Passeio em autêntica carrocinha Amish
pela fazenda

O PASSEIO INCLUI:

PONTO DE ENCONTRO: Gray Line Visitor Center - Port Authority Bus Terminal 
(42nd St. - entre 8ª e 9ª Avenida)- 6:30 AM

1 Dia Quarta e Sábado

PREÇO POR PESSOA

US$ 179

Cód. DC1

Cód. PHI

Partida de Manhattan, New York

PREÇO POR PESSOA

US$ 179
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• Ônibus ou van com ar condicionado e guia
profissional
• Visita à Southampton e Sag Harbor
• Cupons de desconto  para o Tanger Outlets
• Degustação de vinhos (para maiores de 21 anos)

O PASSEIO INCLUI:

PONTO DE ENCONTRO: Gray Line Visitor Center - Port Authority Bus Terminal 
(42nd St. - entre 8ª e 9ª Avenida)- 6:30 AM

Trilha Da Liberdade – Boston

NEW YORK - BOSTON - NEW YORK
Nossa primeira parada é na cidade de Cambridge, onde encontraremos 
uma das mais famosas universidades no mundo, Harvard. Nosso passeio 
começa com uma caminhada pelo jardim de Harvard, onde veremos 
a biblioteca, continuaremos com um passeio panorâmico passando 
por City Hall, MIT e Cambridge College, atravessaremos o rio Charles 
e chegaremos no centro da capital intelectual do país. Visitaremos 
Copley square com sua belíssima Igreja Trinity e caminharemos pela 
trilha da liberdade no Boston Common Park. 

Pausa para o almoço no Mercado Quincy e para aproveitar o Calçadão 
Boston Commons. Depois do almoço visitaremos o famoso Tea Party. 

No fim da tarde partimos para o sudoeste para uma chegada no início 
da noite em New York.

• Ônibus ou van com ar condicionado e
guia Profissional
• Visita em Boston

O PASSEIO INCLUI:

PONTO DE ENCONTRO: Gray Line Visitor Center - Port Authority Bus Terminal 
(42nd St. - entre 8ª e 9ª Avenida)- 6:30 AM

1 Dia Quarta e Domingo Cód. BOS

Partida de Manhattan, New York

Hamptons, Sag Harbor e Outlets
1 Dia Terça (Abril a Outubro) Cód. LIS

NEW YORK – THE HAMPTONS - SAG HARBOR – NEW YORK 
Saímos de New York através do bairro de Queens, deixando o borbulhar da cidade para trás. Começamos a entender 
porque os ricos e famosos fazem de Long Island seu cantinho pessoal quando o cenário se transforma de altos prédios 
para magníficos relvados e campos de flores na primavera. Paramos em Riverhead para um típico café da manhã, 
e depois continuamos para o leste passando Long Island Duck antes de chegar na famosa Southhampton, onde os 
residentes como Jerry Seinfeld, Paris Hilton, David Letterman, Steven Spielberg e outros consideram seu lar. Este é 
definitivamente um lugar para ver e ser visto. Passearemos pela rua principal, caminhando pela pitoresca rua principal, 
antes de atingir a área histórica do porto e ao longo da avenida costeira, passando ao lado de algumas das casas dos 
ricos e famosos. 

Visitaremos uma das mais antigas e melhores vinícolas em Southampton, onde você poderá desfrutar de uma 
degustação. Continuamos para Sag Harbor, uma pitoresca e curiosa vila que convida os visitantes a apreciar sua 
singular atmosfera. Passe o tempo visitando o porto e vendo os iates, depois entre nas lojas de antiguidades ou lojas 
do velho mundo para algumas barganhas. Depois do almoço vamos para oeste em direção ao Tanger Outlets, onde 
faremos nossas Comprinhas –  encontre suas marcas favoritas por preços bem acessíveis. No final da tarde partimos 
para oeste em New York no início da noite.

PREÇO POR PESSOA

US$ 179

PREÇO POR PESSOA

US$ 179
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Niagara Falls e Compras em Outlet

• 1 noite em hotel, incluindo impostos e café da manhã continental
• Ônibus ou van com ar condicionado e Guia Profissional
• Visita às Niagara Falls
• Passeio no Maid of the Mist (Verão) ou entrada nos Túneis Cênicos (Inverno)

O PASSEIO INCLUI:

PONTO DE ENCONTRO: Gray Line Visitor Center - Port Authority Bus Terminal (42nd St. - entre 8ª e 9ª Avenida)- 6:30 AM

PREÇO POR PESSOA
Individual
Duplo
Terceira Pessoa
Menores

US$ 475.2
US$ 405
US$ 394
US$ 372

          2 Dia Segunda, Quinta e Sábado

Dia 1: NEW YORK – FINGER LAKES – NIAGARA FALLS
Pela  manhã saímos da Big Apple em direção norte, onde passaremos 
pelo lindo Delaware Gap para o Parque Estadual Watkins Glen 
no coração da região de Finger Lakes. Caminhamos através do 
Watkins Glen Canyon para visitar as lindas quedas d’água e depois 
continuamos para Niagara Falls, passando pelo Lago Seneca, 
chegando no fim da tarde (itinerário de inverno: Montour Falls, ao 
invés de Watkins Glen State Park). Passeio no lado americano da foz, 
incluindo American Falls, Goat Island e Luna Island. Passeio noturno 
na Niagara Falls, onde apreciaremos a colorida iluminação das águas.  
Pernoite: Niagara Falls – Wyndham Super 8 ou similar.

Dia 2: NIAGARA FALLS – NEW YORK 
Deixando o hotel, conseguiremos ouvir o incrível som da cachoeira. 
Veremos de perto a Queda da Ferradura e vamos nos aventurar com 
a força das águas a bordo do Maid of the Mist (Maio a Outubro). No 
inverno, até Abril, quando o Maid of the Mist está fechado, passeamos 
pelos Túneis Cênicos. Pelo meio-dia saímos para o sul para o Estado 
de New York. No caminho, aproveitamos uma excursão de compras em 
um dos maiores outlets na estrada. Encontre suas marcas preferidas 
por um preço bem acessível. À noite retornamos a New York.

Crianças de 2 a 14 anos viajando com 2 adultos.

Hotel no lado dos EUA - Comfort Inn “The Pointe” ou similar

Cód. NI2

Partida de Manhattan, New York
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Washington Dc, Filadélfia & País Amish

Dia 1: NEW YORK – FILADÉLFIA – WASHINGTON
Saindo de New York, passamos por Nova Jersey e Pennsylvania 
e vamos até a cidade do amor fraternal – Filadélfia. Após a 
chegada, embarcamos em um passeio panorâmico que inclui 
Benjamin Franklin Parkway, Elfert Alley (A rua mais antiga dos 
EUA). Chegando na área Histórica da Filadélfia, visitamos o 
famoso Liberty Bell (Sino de Liberdade), a praça e o edifício 
da Constituição, um dos símbolos de liberdade da América e 
Congress Hall. 

Saindo da Filadélfia  vemos os famosos “Rocky Steps” (Escadaria do 
Rocky). Continuamos sentido Leste, para o condado de Lancaster, 
lar dos “Amish. Começaremos nossa visita com um passeio em 
uma autêntica charrete Amish pela fazenda para aprendermos 
como eles vivem sem os benefícios da tecnologia moderna, 
sem eletricidade, água corrente, telefone, ou eletrodomésticos. 
Em seguida, visitaremos o mercadinho Amish, onde poderemos 
comprar artigos de artesanato. No final da tarde partiremos em 
direção leste e chegaremos à noite em Washington DC. Pernoite: 
Wyndham Garden Washington DC ou similar. 

2 Dia Quarta

Começamos o dia com uma visita ao Memorial de Thomas 
Jefferson, perto da Tidal Basin, uma enseada adjacente ao rio 
Potomac, cercada de lindas cerejeiras. Visitamos o Arlington 
National Cemetery, a troca da guarda e o túmulo da família 
Kennedy. 

Nosso passeio continua em direção ao Capitol Hill. Conheça 
o Capitólio e a Casa Branca e conheça o núcleo do governo
americano. Em seguida visitamos o Museu do Ar e do Espaço,
antes de seguirmos para os memoriais de Lincoln, Martin Luther
King, Coréia e Vietnã.

No fim de tarde saímos rumo a New York.

Dia 2: WASHINGTON DC – NEW YORK 

• 1 noite em hotel, incluindo impostos e café da manhã continental
• Ônibus ou van com ar condicionado e guia Profissional
• Visita a Filadelfia, Washington DC
• Passeio em autêntica carrocinha Amish pelos campos de cultivo

O PASSEIO INCLUI: PREÇO POR PESSOA
Individual
Duplo
Terceira Pessoa
Menores

US$ 475.2
US$ 405
US$ 394.2
US$ 372.6

Crianças de 2 a 14 anos viajando com 2 adultos.

PONTO DE ENCONTRO: Gray Line Visitor Center - Port Authority Bus Terminal (42nd St. - entre 8ª e 9ª Avenida)- 6:30 AM

Cód. DC2

Partida de Manhattan, New York
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Niagara Falls, Toronto & 1000 Ilhas

PONTO DE ENCONTRO: Gray Line Visitor Center - Port Authority Bus Terminal (42nd St. - entre 8ª e 9ª Avenida)- 6:30 AM

3 Dia Domingo (Abril a Outubro)

• 2 noites em hotel, incluindo impostos e café da manhã continental
• Ônibus ou Van com ar condicionado e Guia Profissional
• Visita a Niagara Falls, Toronto, e 1000 Ilhas
• Passeio no Maid of the Mist (Verão) ou entrada nos Túneis Cênicos (Inverno)
• Cruzeiro 1000 Islands (Maio ate Outubro)

O PASSEIO INCLUI: PREÇO POR PESSOA
Individual
Duplo
Terceira Pessoa
Menores

US$ 756
US$ 594
US$ 583.2
US$ 561.6

Crianças de 2 a 14 anos viajando com 2 adultos.

Necessita de visto canadense
Dia 1: NEW YORK – FINGER LAKES – NIAGARA FALLS
Pela manhã saímos da Big Apple em direção norte, onde passaremos 
pelo lindo Delaware Water Gap para o Parque Estadual Watkins Glen 
no coração da região de Finger Lakes. Caminhamos através do 
Watkins Glen Canyon para visitar as lindas quedas d’água e depois 
continuamos para Niagara Falls, passando pelo Lago Seneca, chegando 
no fim da tarde. Passeio no lado americano da foz, incluindo Goat 
Island e Luna Island. Sinta a foça do Niagara a bordo do Maid of 
the Mist. À noite apreciaremos as belas luzescoloridas das àguas.  
Pernoite: Niagara Falls – Wyndham Super 8 ou similar.

Dia 2: NIAGARA FALLS – TORONTO – 1000 ILHAS
Nosso dia começa com uma vista magnífica da Queda da Ferradura, 
seguida de uma visita ao pitoresco vilarejo de Niagara on the Lake. 
Seguimos rumo a Toronto, a capital financeira do Canadá. Visitaremos 
o HTO Park, Brookfield Place – sede do Hall da Fama do Hockey –
City Hall e o centro histórico de Distillery. Ao cair da noite partimos
para o leste de Toronto, ao longo do famoso Lago Ontario para
uma chegada noturna na área das 1000 Ilhas. Em abril, conforme
as condições climáticas, voltamos para Niagara Falls para pernoite.
Pernoite: Gananoque – Comfort Inn.

(Abril - Niagara Falls – Wyndham Super 8) ou similar.

Dia 3: 1000 ILHAS – NEW YORK 
Iniciamos o dia com um cruzeiro através das incríveis 1000 Ilhas ao 
longo do Rio St Laurence, que já era navegado há 500 anos pelo 
explorador francês Jacques Cartier. Veremos as casas dos ricos e 
famosos nas ilhas particulares, como Boldt Castle e Heart Island. Depois 
do cruzeiro seguimos em direção  sul para o Estado de New York. No 
caminho, aproveitamos uma excursão de compras em um dos maiores 
outlets na estrada, onde você encontrará suas marcas preferidas por 
preços bem acessíveis. De noite retornamos a New York. 

Cód. NI3

Partida de Manhattan, New York
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Esta manhã saímos da Big Apple em direção norte, onde passaremos 
pelo lindo Delaware Water Gap para o Parque Estadual Watkins Glen 
no coração da região de Finger Lakes. Caminhamos através do Watkins 
Glen Canyon para visitar as lindas quedas d’água e depois continuamos 
para Niagara Falls, passando pelo Lago Seneca, chegando no fim da 
tarde.(itinerário de inverno: Montour Falls ao invés de Watkins Glens 
State Park). Passeio no lado americano da foz, incluindo American 
Falls, Goat Island e Luna Island. À noite faremos um passeio pelas 
Niagara Falls, no qual apreciaremos a colorida iluminação das águas.   
Pernoite: Niagara Falls – Wyndham Super 8 ou similar.

Dia 2: NIAGARA FALLS – NEW JERSEY

• 3 noites em hotel, incluindo impostos e café da manhã continental
• Ônibus ou van com ar condicionado & Guia Profissional
• Visitas na Niagara, Falls e Filadélfia, Washington DC
• Passeio no Maid of the Mist (Verão) ou entrada nos Túneis Cênicos  (Inverno)
• Passeio em autêntica carrocinha Amish pela fazenda

O PASSEIO INCLUI: PREÇO POR PESSOA
Individual
Duplo
Terceira Pessoa
Menores

US$ 1074.6
US$ 847.8
US$ 826.2
US$ 783

Crianças de 2 a 14 anos viajando com 2 adultos.
Hotel no lado dos EUA - Comfort Inn “The Pointe” ou similar

Deixando o hotel, ouvimos o alto rumor das quedas d’água. Veremos 
de perto a Queda da Ferradura sentiremos a força das águas a 
bordo do Maid of the Mist (Maio a Outubro). No inverno, até Abril, 
quando o Maid of the Mist está fechado, passeamos pelos Túneis 
Cênicos.  Ao meio-dia saímos em direção sul, para o Estado de New 
York. Faremos um passeio de compras no camino em um grandes 
outlets. Encontre suas marcas preferidas por preços bem acessíveis.  
No início da noite chegamos em nosso hotel em New Jersey.  
Pernoite: New Jersey – La Quinta Inn and Suites, Clifton  NJ. ou similar.

Dia 3: NEW JERSEY – FILADÉLFIA – WASHINGTON DC

Dia 4: WASHINGTON DC – NEW YORK
Começamos o dia com uma visita aos memoriais de Thomas Jefferson, 
perto do Tidal Basin, uma enseada adjacente ao rio Potomac, cercada 
de belas cerejeiras japonesas. Visitamos o Arlington National Cemetery, 
a troca das guardas e o túmulo da familia Kennedy.  A próxima parada 
e no Capitol Hill. Conheça o Capitólio americano e a Casa Branca 
e entenda o núcleo do governo americano. Continuamos com uma 
visita ao Museu do Ar e do Espaço, tambem visitaremos os memoriais 
de Lincoln, Martin Luther King, Coréia e Vietnã. No final da tarde, 
partiremos para New York

Saindo de Nova Jersey, viajamos para Pennsylvania e vamos até a 
cidade do amor fraternal – Filadélfia. Chegando na área Histórica 
da Filadélfia, visitamos o famoso Liberty Bell (Sino de Liberdade), a 
praça e o edifício da Constituição, um dos símbolos de liberdade da 
América. Faremos também um passeio panorâmico que inclui o centro 
financeiro, Benjamin Franklin Parkway, e muito mais. Saindo da Filadélfia 
vemos os famosos “Rocky Steps” (Escadaria do Rocky). Seguimos 
então sentido Norte para condado de Lancaster, terra dos Amish. 
Começamos nossa visita com urn passeio numa carroça Amish pelos 
campos. Aprendemos como eles vivem sem beneficio da  oma r os  
moderna, electricidade, encanamento, telefone, ou eletrodomésticos. 
Após o passeio, visitamos Mercado Amish,onde podemos comprar 
omaros de artesanato. Partiremos para DC, onde passaremos a noite. 
Pernoite: Wyndham Garden Washington DC ou similar.

PONTO DE ENCONTRO: Gray Line Visitor Center - Port Authority Bus Terminal (42nd St. - entre 8ª e 9ª Avenida)- 6:30 AM

Cód. EAC

Partida de Manhattan, New York

Portais Americanos
           4 Dia Segunda

Dia 1: NEW YORK – FINGER LAKES – NIAGARA FALLS
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Triângulo Americano

PONTO DE ENCONTRO: Gray Line Visitor Center - Port Authority Bus Terminal (42nd St. - entre 8ª e 9ª Avenida)- 6:30 AM

5 Dia Domingo (Abril a Outubro)

• 4 noites em hotel, incluindo impostos e café da manhã continental
• Ônibus ou van com ar condicionado & guia Profissional
• Visita a Niagara Falls, Toronto, 1000 Ilhas, Filadélfia e Washington DC
• Passeio no Maid of the Mist (Verão) ou entrada nos Túneis Cênicos (Inverno)
• Cruzeiro 1000 Islands (Maio a Outubro)
• Passeio em autêntica carrocinha Amish pelos campos de cultivo

O PASSEIO INCLUI: PREÇO POR PESSOA
Individual
Duplo
Terceira Pessoa
Menores

US$ 1247.4
US$ 1020.6
US$ 993.6
US$ 939.6

Crianças de 2 a 14 anos viajando com 2 adultos.

Dia 1: NEW YORK – FINGER LAKES – NIAGARA FALLS
Esta manhã saímos da Big Apple em direção norte, onde passaremos 
pelo lindo Delaware Gap para o Parque Estadual Watkins Glen 
no coração da região de Finger Lakes. Caminhamos através do 
Watkins Glen Canyon para visitar as lindas quedas d’água e depois 
continuamos para Niagara Falls, passando pelo Lago Seneca, chegando 
no fim da tarde. Passeio no lado americano das quedas, incluindo 
Goat Island e Luna Island. Sinta a força do Niágara a bordo do Maid 
of the Mist. À noite apreciaremos as luzes coloridas das águas.   
Pernoite: Niagara Falls – Wyndham Super 8 ou similar.

Dia 2: NIAGARA FALLS – TORONTO – 1000 ILHAS
Nosso dia começa com uma vista da magnífica Queda da ferradura seguida de uma visita ao pitoresco vilarejo de 
Niagara on the Lake. Seguimos em direção a Toronto, o centro financeiro do Canadá. Visitaremos o HTO Park, 
Brookfield Place – sede do Hall da Fama do Hockey – City Hall e o centro histórico de Distillery. Ao cair da 
noite partimos para o leste de Toronto, ao longo do famoso Lago Ontario para uma chegada noturna na área 
das 1000 Ilhas. Em abril, dependendo das condições climáticas, podemos voltar para Niagara Falls para pernoite.  
Pernoite: Gananoque – Clarion Inn. (Inverno em Niagara Falls – Wyndham Super 8 Hotel) ou similar.

Dia 4: NEW JERSEY – FILADÉLFIA – WASHINGTON DC 
Saindo da Nova Jersey para Pennsylvania e vamos até a cidade do amor fraternal – Filadélfia. Chegando na área 
Histórica da Filadélfia, visitamos o famoso Liberty Bell (Sino de Liberdade), a praça e o edifício da Constituição, um 
dos símbolos de liberdade da América. Faremos também um passeio panorâmico que inclui o centro financeiro, 
Benjamin Franklin Parkway, e muito mais. Saindo da Filadélfia veremos os famosos “Rocky Steps” (Escadaria do Rocky). 
Seguimos em direção ao condado de Lancaster, lar dos “Amish”. Começamos nossa visita com um passeio em uma 
carroça Amish pelos campos. Aprendemos como eles vivem sem benefício da tecnologia moderna, electricidade, 
encanamento, telefone ou eletrodomésticos. Após o passeio, visitamos Mercado Amish, onde podemos comprar 
produtos de artesanato. No final da tarde partimos em direção leste, com chegada à noite em Washington DC.  
Pernoite: Wyndham Garden, Washington DC. ou similar.

Dia 5: WASHINGTON DC – NEW YORK
Começamos o dia com uma visita ao memorial de Thomas Jefferson, perto do Tidal Basin, uma enseada adjacente ao 
rio Potomac, cercada de belas cerejeiras japonesas. Visita ao  Cemitério Nacional de Arlington, The Changing of The 
Guard (Cerimônia de Troca de Guarda) e os túmulos da familia Kennedy. Em seguida, visitamos, visitaremos o Capitólio 
e a Casa Branca para conhecer o núcleo do governo Americano. Continuaremos o passeio visitando o Museu do Ar 
e do Espaço, antes de visitarmos os memoriais de Lincoln, Washington, Coréia e Vietnã. No final da tarde, partiremos 
em direção a New York. 

Dia 3: 1000 ILHAS – NEW JERSEY
Iniciamos o dia com um cruzeiro através das incríveis 1000 Ilhas ao 
longo do Rio St Laurence, que já era nagavegado há 500 anos, pelo 
explorador Francês Jacques Cartier. Veremos as casas dos ricos e 
famosos nas ilhas particulares, como Boldt Castle e Heart Island. Em 
abril passamos a manhã visitando as Comportas No caminho para New 
York, aproveitamos uma excursão de compras em um dos grandes 
outlets na estrada. Encontre suas marcas preferidas por preços bem 
acessíveis. De noite chegamos em nosso hotel em New Jersey.  
Pernoite: New Jersey – La Quinta Inn and Suites Clifton ou similar.

Cód. EC5

Partida de Manhattan, New York
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San Diego

LA JOLLA – SAN DIEGO – CORONADO ISLAND

• Ônibus ou van com ar condicionado &
Guia Profissional
• Visita em La Jolla, San Diego e Coronado
Island
• Entrada no Porta-Aviões Midway

O PASSEIO INCLUI:

PONTO DE ENCONTRO: Los Angeles - Starbucks Coffee Shop Farmers Market, esquina da Fairfax Blvd & 3rd Street às 6h30 
Four Points Sheraton Culver City- 5990 Green Valley Circle, Culver City, na recepção do hotel às 7h00

1 Dia Terça e Quinta*

Partida para o sul de Los-Angeles ao longo da Costa do Sul da Califórnia e paramos na angra   de La Jolla ao longo da 
costa, lar da nova geração de jovens ricos e bem sucedidos, a nova “Beverly Hills” para uma incrível vista da costa da 
Califórnia e depois continuar ao sul para San-Diego, a segunda maior cidade do Estado. Iniciamos nossa visita na vila 
portuária e vamos entender por que San Diego é uma das 5 melhores cidades para se viver. Embarque no USS Midway, 
um porta-aviões real que se tornou um museu. O Museu do USS Midway é uma aventura inesquecível. Vá ao mar sem 
sair do porto! Explore mais de 60 exibições com uma coleção de 25 aviões restaurados. Após nosso passeio no mar, 
continuamos para Coronado-Island para ver “The Del Coronado”, um histórico hotel e o maior prédio dos Estados Unidos 
construído completamente de madeira. Este é um hotel favorito de Presidentes dos Estados Unidos e astros do cinema. 
Marilyn Monroe estrelou aqui no filme “Quanto Mais Quente Melhor”. 

Encerramos o dia na “Old Town”, onde a primeira vila espanhola foi 
fundada em 1769 para ver a colônia original antes de retornarmos para 
Los Angeles. 

Cód. SAN

Partida de Los Angeles, CA

PREÇO POR PESSOA

US$ 179

Costa Da Califórnia

SANTA BARBARA – SOLVANG – HEARST CASTLE
Partimos para o norte, na espetacular Costa da Califórnia até a primeira 
parada em Santa Barbara. Visite uma Missão Espanhola e aprenda como 
estes postos religiosos foram a chave do desenvolvimento de toda a 
região. 

Depois visitamos o porto e suas magníficas praias de areia, sendo então 
fácil de entender porque astros de cinema e os ricos e famosos fazem 
desta área o seu lar. Continuamos ao norte até Solvang, uma autêntica 
vila dinamarquesa com arquitetura européia. Ande pela rua principal e 
entre nas lojas. Depois de nossa visita continuamos para o mundialmente 
famoso Castelo Hearst.Construído pelo barão da imprensa William 
Randolph Hearst, tesouros de arte podem ser encontrados em cada sala 
do Castelo Hearst. Tetos antigos, vasos gregos datados de 800 A.C., 
raros tapetes orientais e inúmeros objetos de arte podem ser vistos no 
vasto lar de William Randolph Hearst e ver como o castelo servia como 
salão de jogos dos ricos e famosos na primeira metade do século XX. 

• Ônibus ou van com ar condicionado &
Guia Profissional
• Visita em Santa Barbara e Solvang
• Entrada no Hearst Castle

O PASSEIO INCLUI:

PONTO DE ENCONTRO: Los Angeles - Starbucks Coffee Shop Farmers Market, esquina da Fairfax Blvd & 3rd Street às 6h30 
Four Points Sheraton Culver City- 5990 Green Valley Circle, Culver City, na recepção do hotel às 7h00

1 Dia Quarta e Sábado * Cód. CAC

PREÇO POR PESSOA

US$ 179

*Começará a operar em 1º de Maio de 2021

*Começará a operar em 1º de Maio de 2021
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PONTO DE ENCONTRO: Los Angeles - Starbucks Coffee Shop Farmers Market, esquina da Fairfax Blvd & 3rd Street às 6h30 
Four Points Sheraton Culver City- 5990 Green Valley Circle, Culver City, na recepção do hotel às 7h00

• Ônibus ou van com ar condicionado
& Guia Profissional
• Passeio em Palm Springs e compras
no Desert Hills Premium Outlets
• Entrada para o teleférico e o Living
Desert Zoo

O PASSEIO INCLUI:

Palm Springs & Compras em Outlet
1 Dia Segunda e Sexta (Abril a Outubro)* Cód. PAL

PALM SPRINGS – TELEFÉRICO – DESERT HILLS PREMIUM OUTLETS

Partida de Los Angeles, CA

PREÇO POR PESSOA

US$ 179

Vamos começar o dia indo para Leste de Los Angeles ate o deserto. 
Também vamos visitar as famosas casas de celebridades como Elvis 
Presley, Frank Sinatra, Marilyn Monroe, Liberasse, Barbara Streisand e 
muito outros, Palm Springs tem 115 campos de golf, alguns feitos por 
Greg Norman, e 600 campos de tênis. Nós vamos começar nosso 
tour com uma volta de teleférico, começando a volta de 10 minutos 
da estação do vale com elevação de 2.643 ft. e acabar na estação da 
montanha com elevação de 8.516 ft. Não importa a estação, aproveite 
as vistas espetaculares. Vamos continuar em Palm Springs, e nossa 
primeira parada é no Zoológico Living Desert. Uma experiência única 
que nos ensina como o deserto é vibrante e cheio de vida. Vamos parar 
para almoçar no Rodeo Drive no deserto Restaurante El Paseo Shops. 
Não há lugar melhor para se visitar e curtir. Depois da nossa parada 
para almoçar, vamos embarcar em um tour panorâmico das casas das 
estrelas de Hollywood, que estão espalhadas pelo vale. Nossa última 
parada é no Desert Hills Premium Outlets, com 130 lojas comoCoach, 
Dolce & Gabbana, Elie Tahari, Giorgio Armani, Gucci, Jimmy Choo, 
Last Call by Neiman Marcus, Loro Piana, Polo Ralph Lauren, Prada, Saks 
Fifth Avenue Off 5th, Salvatore Ferragamo, Tod’s, Versace, Yves Saint 
Laurent, Zegna.

*Começará a operar em 1º de Maio de 2021
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Las Vegas

PONTO DE ENCONTRO: Los Angeles - Starbucks Coffee Shop Farmers Market, esquina da Fairfax Blvd & 3rd Street às 6h30 
Four Points Sheraton Culver City- 5990 Green Valley Circle, Culver City, na recepção do hotel às 7h00

2 Dias Quintas

Após um delicioso café da manhã, saímos de Las Vegas para nos 
dirigirmos à Represa Hoover , entender como este fenômeno foi 
construído e o que fez para esta região. Depois desta nossa visita, 
vamos para o oeste, a procura da última oportunidade numa máquina 
caça-níqueis na fronteira do Estado, antes de cruzar de volta para a 
Califórnia. O passeio termina com a chegada à tarde em Los Angeles. 

A rota de hoje é para o leste, através do deserto e do Vale da 
Morte, para chegarmos na capital mundial das apostas: Las Vegas. 
Paramos para almoçar no shopping da Nevada State Line, repleto 
de marcas famosas como Levi’s, Nike, Reebok, Timberland e outras. 
À noite fazemos um passeio para ver alguns dos incríveis hotéis 
e construídos no meio do deserto: Caesar’s Palace, Mirage, Luxor, 
Paris, Mandalay Bay, New York New York, Treasure Island e mais. 
Encerramos a noite em um dos muitos shows ou tentaremos nossa 
sorte num dos cassinos, quem sabe e a sorte está lhe sorrindo hoje.   
Pernoite: Linq Hotel ou similar.

Dia 1: LOS ANGELES – LAS VEGAS

Dia 2: LAS VEGAS – HOOVER DAM – LOS ANGELES

• 1 noite em hotel, incluindo os impostos e café da manhã continental
• Ônibus ou van com ar condicionado & guia Profissional
• Passeio pela Strip e na Represa Hoover

O PASSEIO INCLUI: PREÇO POR PESSOA
Individual
Duplo
Terceira Pessoa
Menores

US$ 459 
US$ 372.6 
US$ 361.8 
US$ 340.2

Crianças de 2 a 14 anos viajando com 2 adultos.

Cód. LAS

Partida de Los Angeles, CA
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PONTO DE ENCONTRO: Los Angeles - Starbucks Coffee Shop Farmers Market, esquina da Fairfax Blvd & 3rd Street às 6h30 
Four Points Sheraton Culver City- 5990 Green Valley Circle, Culver City, na recepção do hotel às 7h00

Roteiro de verão: Partimos em direção leste através das fazendas de 
Joaquin Valley até o Yosemite National Park. Este paraíso de floresta 
de mais de 3.000 Km2 com seus lagos e cachoeiras é localizdo em 
Sierra Nevada. Faremos paradas nas quedas El Capitan, Bridal-Veil Falls, 
e Half Dome e continuaremos para uma caminhada do Yosemite Visitor 

Center até uma das quedas d’água mais altas da América do Norte 
(730 metros), a Yosemite Falls.  Roteiro de inverno: Começaremos o 
dia com um passeio a Monterrey que inclui o porto e Cannery Row. 
Em seguida, sairemos rumo ao sul para visitor o mundialmente famoso  
Hearst Castle. Construído pelo barão do jornal William Randolph Hearst, 
passearemos pela casa cheia de antiquidades e veremos por que o 
castelo serviu como “playground” para os ricos e famosos durante a 
primeira metade do sécilo XX. À noite, retornaremos a Los Angeles. 

Dia 3: SAN FRANCISCO – YOSEMITE – LOS ANGELES

• 2 noites em hotel, incluindo impostos e café da manhã continental
• Ônibus ou van com ar condicionado & guia Profissional
• Cruzeiro na Baía de San Francisco
• Entrada no Parque Yosemite (inverno no Castelo Hearst)
• Passeio em Santa Barbara, Carmel e San Francisco

O PASSEIO INCLUI: PREÇO POR PESSOA
Individual
Duplo
Terceira Pessoa
Menores

US$ 783 
US$ 637.2 
US$ 615.6 
US$ 572.4

Crianças de 2 a 14 anos viajando com 2 adultos.

California Express
3 Dias Segunda Cód. SFY

Dia 1: LOS ANGELES – SANTA BARBARA – 17 MILE DRIVE 
– CARMEL
Partimos para o norte na espetacular Costa da Califórnia até a primeira 
parada em Santa Barbara. Visite uma Missão Espanhola e aprenda como 
estes postos religiosos foram a chave do desenvolvimento de toda a região. 
Continuamos ao norte até Solvang, uma autêntica vila dinamarquesa para 
visitar as lojas locais. Continue pela Highway 1 através de Big Sur para a 
encantadora Carmel, lar do ator Clint Eastwood. Ande pela cidade antes 
de nos dirigirmos para o Vale do Silicone, onde passaremos a noite. 
Pernoite: San Francisco – La Quinta Inn & Suites ou similar.

Dia 2: SAN FRANCISCO – BAY CRUISE – PONTE GOLDEN 
GATE – CHINATOWN
Hoje entendemos porque San Francisco é uma das cidades mais lindas 
do mundo. Iniciamos nosso passeio no Fisherman’s Wharf com um 
cruzeiro na famosa baía, sob a ponte Golden Gate e ao redor da notória 
ilha de Alcatraz. Retorno para o Cais 39 para um relaxante almoço 
antes do passeio da tarde por todos os pontos interessantes da cidade, 
como a Ponte Golden Gate, Union Square, Chinatown e Nob Hill. Nosso 
passeio termina com uma vista noturna da cidade de Bay Bridge. 
Pernoite: Modesto – Park Inn Hotel (No inverno Monterey/ Holiday Inn 
Hotel) ou similar.

Partida de Los Angeles, CA
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Las Vegas e Desertos Do Oeste

• 3 noites em hotel, incluindo impostos e café da manhã continental
• Ônibus ou van com ar condicionado & guia Profissional
• Passeio pela “Strip” em Las Vegas Strip
• Cruzeiro no Lago Powell
• Entrada no Grand Canyon, Lago Powell, Bryce Canyon e Parque Zion

O PASSEIO INCLUI:

4 Dias Quinta (Abril a Outubro)

PREÇO POR PESSOA
Individual
Duplo
Terceira Pessoa
Menores

US$ 1182.6 
US$ 912.6 
US$ 891 
US$ 847.8

Iniciamos o dia viajando para o sudeste, através do deserto e da 
reserva indígena dos Navajos, antes de chegar no lado sul de uma 
das “Sete Maravilhas do Mundo”, o Grand Canyon. Passeie ao 
longo do lado sul e veja como através dos anos o Rio Colorado 
percorreu seu caminho até o mar e criou uma maravilha para os 
geólogos. Após o almoço continuamos ao longo do canyon para o 
leste, com paradas em vários mercados indígenas para apreciar as 
artes e o artesanato manual. Pernoite na área do Grand Canyon.  
Pernoite: Clarion Inn Page ou similar.

A rota de hoje é para o leste, através do deserto e do Vale da Morte, 
para chegarmos na capital mundial do jogo: Las Vegas. Paramos para 
almoçar no shopping da Nevada State Line, repleto de marcas famosas 
como Levi’s, Nike, Reebok, Timberland e outras. À noite fazemos um 
passeio para ver alguns dos incríveis hotéis e construídos no meio do 
deserto: Caesar’s Palace, Mirage, Luxor, Paris, Mandalay Bay, New York 
New York, Treasure Island e mais. Encerramos a noite em um dos 
muitos shows ou tentaremos nossa sorte num dos cassinos, quem 
sabe e a sorte está lhe sorrindo hoje. Pernoite: Linq Hotel ou similar.

Dia 1: LOS ANGELES – LAS VEGAS

Dia 2: LAS VEGAS – GRAND CANYON – LAKE POWELL

Após o café da manhã partimos para o Lago Powell, considerado um 
dos lagos mais lindos da América. Aproveite uma viagem de barco 
sobre as águas e veja centenas de ilhas particulares e os famosos 
pilares de sal e arcos de areia singulares desta área. Depois do cruzeiro, 
vamos para o Bryce Canyon, lar das mais incríveis esculturas naturais 
do mundo. Nosso passeio nos levará a ver as incríveis esculturas de 
rochas e areias, esculpidas com perfeição por milhares de anos de 
chuvas, ventos e raios do sol. 

Você terá a oportunidade de ver a mudança de cores durante o pôr do Sol, 
de um dos pontos de de vista do parquet (pode mudra devido a mudança de 
horário do pôr do Sol) após a visita, iremos em direção à cidade de Kanab.  
Pernoite: Days Inn Kanab  Em algumas saídas o passeio continuará até 
Cedar City para pernoite no hotel Comfort Inn Cedar City ou similar.

Dia 3: LAKE POWELL – BRYCE CANYON 

Depois do café da manhã, nos dirigimos ao Parque Zion. Este parque 
recebeu seu nome dos Mórmons que colonizaram esta área. Eles 
deram este nome ao parque depois de alegar que uma visita ao parque 
é como uma experiência religiosa, como se a magnitude da montanha 
e o silêncio do deserto nos fizesse sentir transportados para um local 
mágico e sagrado. Passeie no parque e aproveite a curta trilha ao longo 
do Rio Virgin, que corre através do parque, antes de deixar esta incrível 
área para uma chegada noturna em Los Angeles. 

Dia 4: ZION PARK – LAS VEGAS – LOS ANGELES

Crianças de 2 a 14 anos viajando com 2 adultos.

PONTO DE ENCONTRO: Los Angeles - Starbucks Coffee Shop Farmers Market, esquina da Fairfax Blvd & 3rd Street às 6h30 
Four Points Sheraton Culver City- 5990 Green Valley Circle, Culver City, na recepção do hotel às 7h00

Cód. LDL

Partida de Los Angeles, CA
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• 4 noites em hotel com impostos e café da manhã continental
• Ônibus ou van com ar condicionado & guia profissional
• Cruzeiro pela Baía de São Francisco e entrada para o Yosemite Park (no inverno,
para o Hearst castle)
• Passeio em Santa Barbara, Carmel, San Francisco, “The Strip” em Las Vegas e
Hoover Dam

O PASSEIO INCLUI:

PONTO DE ENCONTRO: Los Angeles - Starbucks Coffee Shop Farmers Market, esquina da Fairfax Blvd & 3rd Street às 6h30 
Four Points Sheraton Culver City- 5990 Green Valley Circle, Culver City, na recepção do hotel às 7h00

Hoje entendemos porque San Francisco é uma das cidades mais lindas do mundo. Iniciamos nosso passeio no Fisherman’s 
Wharf com um cruzeiro na famosa baía, sob a ponte Golden Gate e ao redor da notória ilha de Alcatraz. Retorno para o 
Cais 39 para um relaxante almoço antes do passeio da tarde por todos os pontos interessantes da cidade, como a Ponte 
Golden Gate, Union Square, Chinatown e Nob Hill. Nosso passeio termina com uma vista noturna da cidade de Bay Bridge.  
Pernoite: Modesto – Park Inn Hotel (San Francisco/Pickwick or Best Western Americania Hotel). No inverno Monterey 
/ Holiday Inn Hotel) ou similar.

Dia 2: SAN FRANCISCO – BAY CRUISE – PONTE GOLDEN GATE – CHINATOWN 

Roteiro de verão: Partimos em direção leste através das fazendas de Joaquin Valley até o Yosemite National Park. 
Este paraíso de floresta de mais de 3.000 Km2 com seus lagos e cachoeiras é localizdo em Sierra Nevada. Faremos 
paradas nas quedas El Capitan, Bridal-Veil Falls, e Half Dome e continuaremos para uma caminhada do Yosemite 
Visitor Center até uma das quedas d’água mais altas da América do Norte (730 metros), a Yosemite Falls.  Roteiro 
de inverno: Começaremos o dia com um passeio a Monterrey que inclui o porto e Cannery Row. Em seguida, 
sairemos rumo ao sul para visitor o mundialmente famoso  Hearst Castle. Construído pelo barão do jornal William 
Randolph Hearst, passearemos pela casa cheia de antiquidades e veremos por que o castelo serviu como “playground” 
para os ricos e famosos durante a primeira metade do sécilo XX. À noite, partiremos em direção a Las Vegas.  
Pernoite: Comfort Suites Stevenson Ranch ou similar.

Dia 3: SAN FRANCISCO – YOSEMITE 

PREÇO POR PESSOA
Individual
Duplo
Terceira Pessoa
Menores

US$ 1263.6 
US$ 966.6 
US$ 934.2
US$ 869.4

Crianças de 2 a 14 anos viajando com 2 adultos.

Nosso roteiro hoje vai em direção leste, através do deserto e do Vale 
da Morte até chegarmos na capital mundial das apostas: Las Vegas. 
Faremos uma parada para o almoço no shopping outlet em Barstow, 
replete de lojas de marcas famosas como: Levi’s, Nike, Reebok, 
Timberland, Ralph Lauren e muitas outras. À noite faremos um passeio 
no Strip para vermos alguns dos mais incríveis hotéis e edifícios 
fabulosos construídos no meio do deserto, como o Caesar’s Palace, 
Luxor, Mirage, Paris, Venetian, Bellagio, New York New York, Treasure 
Island and more. Termine a noite me um dos vários shows ou tente a 
sorte em um dos casinos. Pernoite: Linq Hotel ou similar.

Dia 4: STEVENSON RANCH – LAS VEGAS

Depois do café da manhã deixaremos Las Vegas rumo a Hoover Dam. Entenda como esse fenômeno feito pelo homem 
foi construído e o que ele fez pela região. Em seguida, vamos rumo ao oeste para mais uma chance nas máquinas de 
caça níquel na fronteira, atravessando para a California. Nosso passeio termina chegando em Los Angeles.

Dia 5: LAS VEGAS – HOOVER DAM – LOS ANGELES

Wild West – O Faroeste
5 Dias Segunda Cód. WES

Dia 1: LOS ANGELES – SANTA BARBARA – 17 MILE DRIVE 
– CARMEL

Partimos para o norte na espetacular Costa da Califórnia até a primeira 
parada em Santa Barbara. Visite uma Missão Espanhola e aprenda como 
estes postos religiosos foram a chave do desenvolvimento de toda a região. 
Continuamos ao norte até Solvang, uma autêntica vila dinamarquesa para 
visitar as lojas locais. Continue pela Highway 1 através de Big Sur para a 
encantadora Carmel, lar do ator Clint Eastwood. Ande pela cidade antes 
de nos dirigirmos para o Vale do Silicone, onde passaremos a noite. 
Pernoite: San Francisco – La Quinta Inn & Suites ou similar.

Partida de Los Angeles, CA
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Las Vegas, Sedona e Monument Valley

• 4 noites em hotel, incluindo os impostos e café da manhã continental
• Ônibus ou van com ar condicionado & guia Profissional
• Passeio pela Strip e na Represa Hoover
• Entrada para o Monument Valley, Horseshoe Bend, Antelope Canyon
e Vale do Fogo
• Passeio de Jeep pelo Monument Valley com almoço.

O PASSEIO INCLUI:

5 Dias Quintas (Abirl a Outubro)

Após um delicioso café da manhã, deixamos Las Vegas e nos dirigimos à Represa Hoover. Lá entendemos como esse fenômeno 
criado pelo homem foi construído e o que ele fez na região. Depois da nossa visita, voltamos para Las Vegas e teremos tarde livre 
para desfrutar as mais variadas e únicas atrações e shows que a cidade tem para oferecer. Pernoite: LINQ Hotel ou similar.

A rota de hoje é para o leste, através do deserto e do Vale da Morte, 
para chegarmos na capital mundial das apostas: Las Vegas. Paramos para 
almoçar no shopping da Nevada State Line, repleto de marcas famosas 
como Levi’s, Nike, Reebok, Timberland e outras. À noite fazemos um 
passeio para ver alguns dos incríveis hotéis e construídos no meio do 
deserto: Caesar’s Palace, Mirage, Luxor, Paris, Mandalay Bay, New York 
New York, Treasure Island e mais. Encerramos a noite em um dos muitos 
shows ou tentaremos nossa sorte num dos cassinos, quem sabe e a sorte 
está lhe sorrindo hoje. Pernoite: Linq Hotel ou similar.

Dia 1: LOS ANGELES – LAS VEGAS

Dia 2: LAS VEGAS – HOOVER DAM

Começaremos viajando através do deserto de Mojave e subiremos para o Colorado Plateau e a histórica Rota 66, antes de 
chegarmos a Sedona, conhecida como a joia do deserto e considerada um dos mais belos lugares nos EUA. Passaremos pelo 
belíssimo Oak Creek Canyon com mais de 610 metros de altura desde a base do vale. Faremos uma parada para fotos das 
rochas vermelhas e arredores no mirante de Oak Creek Canyon. Parada para almoço em Sedona, onde você poderá conhecer 
lojinhas com artesanato indígena, boutiques e galerias. Depois do tempo livre, partiremos em direção ao deserto e visitaremos 
a Capela da Santa Cruz, e vistas panorâmicas das formações rochosas de Sedona, incluindo Bell Rock, Courthouse Butte e 
Cathedral Rock. No final da tarde deixaremos a área de Sedona em direção a Flagstaff, onde passaremos a noite. Pernoite: 
Contry Inn & Suites ou similar.

Dia 3: LAS VEGAS – SEDONA

Começamos o dia em direção a Monument Valley, um dos símbolos icônicos do Oeste americano e um dos lugares mais 
fotografados do mundo. Este parque se localiza no coração da região de Navajo, que consiste de esculturas de pedras sabão 
de até 300 metros de altura. Nossa visita começa com um passeio de Jeep guiado por índios navajo. O passeio nos levará 
até o vale e você verá em primeira mão por que os Navajos chamam esta área de “como nenhum outro lugar no mundo”. 
Faremos uma parada para almoço de barbecue (incluído), e em seguida partiremos para o poderoso Rio Colorado, para uma 
visita ao “Horseshoe Bend”, um lugar espetacular, somente presente nesta região do país. No final da tarde chegamos em Lake 
Powel e Page, onde passaremos a noite. Pernoite: Clarion Inn Page ou similar.

Dia 4: SEDONA – MONUMENT VALLEY – HORSESHOE BEND

PREÇO POR PESSOA
Individual
Duplo
Terceira Pessoa
Menores

US$ 1452.6 
US$ 1074.6
US$ 1026 
US$ 928.8

Crianças de 2 a 14 anos viajando com 2 adultos.

Começaremos o dia onde “as águas brotam das pedras”, segundo 
folclore Navajo. Visitaremos o Antelope Canyon e visitaremos as dunas 
espetaculares esculpidas pelo vento, água e areia. Depois do nosso 
passeio, deixaremos este lugar incrível e começaremos a voltar para 
Las Vegas. No caminho, pararemos para almoço e visitaremos o “Valley 
of Fire” (Vale do Fogo), que recebeu este nome devido às lindíssimas 
pedras sabão vermelhas, formadas por dunas e o movimento das 
areias na era dos dinossauros, mais de 150 milhões de anos atrás. 
Nossa visita será feita de forma que poderemos apreciar o vale “em 
chamas” , enquanto reflete a luz solar no vale (conforme condições 
climáticas). Deixaremos o parque e chegaremos à noite em Las Vegas. 

Dia 5: ANTELOPE CANYON – VALE DO FOGO – LAS VEGAS 

PONTO DE ENCONTRO: Los Angeles - Starbucks Coffee Shop Farmers Market, esquina da Fairfax Blvd & 3rd Street às 6h30 
Four Points Sheraton Culver City- 5990 Green Valley Circle, Culver City, na recepção do hotel às 7h00

Cód. LSM

Partida de Los Angeles, CA
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A Experiência Dourada - 7 Dias
7 Dias Segunda (Abril a Outubro)

Hoje entendemos porque San Francisco é uma das cidades mais lindas do mundo. Iniciamos nosso passeio no Fisherman’s 
Wharf com um cruzeiro na famosa baía, sob a ponte Golden Gate e ao redor da notória ilha de Alcatraz. Retorno para o 
Cais 39 para um relaxante almoço antes do passeio da tarde por todos os pontos interessantes da cidade, como a Ponte 
Golden Gate, Union Square, Chinatown e Nob Hill. Nosso passeio termina com uma vista noturna da cidade de Bay Bridge.  
Pernoite: Modesto – Park Inn Hotel ou similar.

Dia 2: SAN FRANCISCO – BAY CRUISE – PONTE GOLDEN GATE – CHINATOWN

Roteiro de verão: Partimos em direção leste através das fazendas de 
Joaquin Valley até o Yosemite National Park. Este paraíso de floresta 
de mais de 3.000 Km2 com seus lagos e cachoeiras é localizdo em 
Sierra Nevada. Faremos paradas nas quedas El Capitan, Bridal-Veil Falls, 
e Half Dome e continuaremos para uma caminhada do Yosemite Visitor 
Center até uma das quedas d’água mais altas da América do Norte 
(730 metros), a Yosemite Falls.  Roteiro de inverno: Começaremos o 
dia com um passeio a Monterrey que inclui o porto e Cannery Row. 
Em seguida, sairemos rumo ao sul para visitor o mundialmente famoso  
Hearst Castle. Construído pelo barão do jornal William Randolph Hearst, 
passearemos pela casa cheia de antiquidades e veremos por que o castelo 
serviu como “playground” para os ricos e famosos durante a primeira 
metade do sécilo XX. À noite, partiremos em direção a Las Vegas.  
Pernoite: Comfort Suites Stevenson Ranch ou similar.

Dia 3: MODESTO – YOSEMITE

Nosso roteiro hoje vai em direção leste, através do deserto e do Vale da Morte até chegarmos na capital 
mundial das apostas: Las Vegas. Faremos uma parada para o almoço no shopping outlet em Barstow, replete 
de lojas de marcas famosas como: Levi’s, Nike, Reebok, Timberland, Ralph Lauren e muitas outras. À noite 
faremos um passeio no Strip para vermos alguns dos mais incríveis hotéis e edifícios fabulosos construídos 
no meio do deserto, como o Caesar’s Palace, Luxor, Mirage, Paris, Venetian, Bellagio, New York New York, 
Treasure Island, entre outras. Termine a noite me um dos vários shows ou tente a sorte em um dos casinos. 
Pernoite: Linq Hotel ou similar.

Dia 4: STVENSON RANCH – LAS VEGAS

Dia 1: LOS ANGELES – SANTA BARBARA – 
17 MILE DRIVE – CARMEL
Prtimos para o norte na espetacular Costa da Califórnia até a primeira 
parada em Santa Barbara. Visite uma Missão Espanhola e aprenda como 
estes postos religiosos foram a chave do desenvolvimento de toda a região. 
Continuamos ao norte até Solvang, uma autêntica vila dinamarquesa para 
visitar as lojas locais. Continue pela Highway 1 através de Big Sur para a 
encantadora Carmel, lar do ator Clint Eastwood. Ande pela cidade antes 
de nos dirigirmos para o Vale do Silicone, onde passaremos a noite.  
Pernoite: Santa Clara – La Quinta Inn & Suites ou similar.

Iniciamos o dia viajando para o sudeste, através do deserto e da reserva indígena dos Navajos, antes de chegar no lado 
sul de uma das “Sete Maravilhas do Mundo”, o Grand Canyon. Passeie ao longo do lado sul e veja como através dos anos 
o Rio Colorado percorreu seu caminho até o mar e criou uma maravilha para os geólogos. Após o almoço continuamos
ao longo do canyon para o leste, com paradas em vários mercados indígenas para apreciar as artes e o artesanato.
Pernoite: Clarion Inn Page ou similar.

Dia 5: LAS VEGAS – GRAND CANYON – LAKE POWELL

Após o café da manhã partimos para o Lago Powell, considerado um dos lagos mais lindos da América. Aproveite uma 
viagem de barco sobre as águas e veja centenas de ilhas particulares e os famosos pilares de sal e arcos de areia 
singulares desta área. Depois do cruzeiro, vamos para o Bryce Canyon, lar das mais incríveis esculturas naturais do 
mundo. Nosso passeio nos levará a ver as incríveis esculturas de rochas e areias, esculpidas com perfeição por milhares 
de anos de chuvas, ventos e raios do sol. 

Experimente a singular troca de cores durante o pôr do sol de um dos pontos panorâmicos no parque (poderá mudar 
devido às horas do pôr do sol). Depois desta visita, vamos para a cidade de Kanab, que aparece em mais de 100 filmes 
de caubóis. Pernoite: Days Inn Kanab ou similar.

Dia 6: LAKE POWELL – BRYCE CANYON 

Cód. GDL
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Oeste Magnífico - 8 Dias
8 Dias Segunda (Abril a Outubro)

Hoje entendemos porque San Francisco é uma das cidades mais lindas do mundo. Iniciamos nosso passeio no Fisherman’s 
Wharf com um cruzeiro na famosa baía, sob a ponte Golden Gate e ao redor da notória ilha de Alcatraz. Retorno para o 
Cais 39 para um relaxante almoço antes do passeio da tarde por todos os pontos interessantes da cidade, como a Ponte 
Golden Gate, Union Square, Chinatown e Nob Hill. Nosso passeio termina com uma vista noturna da cidade de Bay Bridge.  
Pernoite: Modesto – Park Inn Hotel (No inverno Monterey/Holiday Inn hotel) ou similar.

Partimos para o norte na espetacular Costa da Califórnia até a primeira 
parada em Santa Barbara. Visite uma Missão Espanhola e aprenda como 
estes postos religiosos foram a chave do desenvolvimento de toda a região. 
Continuamos ao norte até Solvang, uma autêntica vila dinamarquesa para 
visitar as lojas locais. Continue pela Highway 1 através de Big Sur para a 
encantadora Carmel, lar do ator Clint Eastwood. Ande pela cidade antes 
de nos dirigirmos para o Vale do Silicone, onde passaremos a noite.  
Pernoite: San Francisco – La Quinta Inn & Suites ou similar.

Dia 1: LOS ANGELES – SANTA BARBARA 
– 17 MILE DRIVE – CARMEL

Dia 2: SAN FRANCISCO – BAY CRUISE – PONTE GOLDEN GATE – CHINATOWN

Depois do café da manhã, nos dirigimos ao Parque Zion. Este parque 
recebeu seu nome dos Mórmons que colonizaram esta área. Eles 
deram este nome ao parque depois de alegar que uma visita ao parque 
é como uma experiência religiosa, como se a majestade da montanha 
e o silêncio do deserto nos fizesse sentir transportados para um local 
mágico e sagrado. Passeie no parque e aproveite a curta trilha ao longo 
do Rio Virgin, que corre através do parque, antes de deixar esta incrível 
área para uma chegada tarde em Los Angeles.

Dia 7: ZION PARK – LAS VEGAS – LOS ANGELES

Roteiro de verão: Partimos em direção leste através das fazendas de Joaquin Valley até o Yosemite National Park. 
Este paraíso de floresta de mais de 3.000 Km2 com seus lagos e cachoeiras é localizdo em Sierra Nevada. Faremos 
paradas nas quedas El Capitan, Bridal-Veil Falls, e Half Dome e continuaremos para uma caminhada do Yosemite 
Visitor Center até uma das quedas d’água mais altas da América do Norte (730 metros), a Yosemite Falls.  Roteiro 
de inverno: Começaremos o dia com um passeio a Monterrey que inclui o porto e Cannery Row. Em seguida, 
sairemos rumo ao sul para visitor o mundialmente famoso  Hearst Castle. Construído pelo barão do jornal William 
Randolph Hearst, passearemos pela casa cheia de antiquidades e veremos por que o castelo serviu como “playground” 
para os ricos e famosos durante a primeira metade do sécilo XX. À noite, partiremos em direção a Las Vegas.  
Pernoite: no Comfort Suites Stevenson Ranch ou similar.

Dia 3: SAN FRANCISCO – YOSEMITE 

PONTO DE ENCONTRO: Starbucks Coffee Shop Farmers Market 3rd Street na esquina de Fairfax Blvd. 6:30h
Sheraton 4 Points Culver City. Localizado na 5990 Green Valley, Culver City. 7:00h

• 6 noites em hotel, incluindo impostos e café da manhã continental
• Ônibus ou van com ar condicionado & guia Profissional
• Passeio de barco pela baía de São Francisco e entrada para o Parque Nacional
de Yosemite
• Passeio em Santa Bárbara, Carmel e São Francisco, “The Strip” em Las Vegas
• Entrada para o Grand Canyon, Lake Powell, Bryce Canyon e Parque Zion
• Passeio de barco no Lake Powell

O PASSEIO INCLUI: PREÇO POR PESSOA
Individual
Duplo
Terceira Pessoa
Menores

US$ 2030.4 
US$ 1506.6 
US$ 1452.6 
US$ 1344.6 

Crianças de 2 a 14 anos viajando com 2 adultos.

Em certas saídas o passeio continuará até Cedar City para pernoite no 
Comfort Inn Cedar City.

Cód. MW8
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• 7 noites em hotel, incluindo impostos e café da manhã continental
• Ônibus ou van com ar condicionado & guia Profissional
• Passeio de barco pela baía de São Francisco e entrada para
o Parque Nacional de Yosemite
• Passeio em São Francisco, “The Strip” em Las Vegas
• Entrada para o Hoover Dam, Monument Valley, Horseshoe Bend,
Antelope Canyon e Vale do Fogo
• Passeio de Jeep pelo Monument Valley com almoço

O PASSEIO INCLUI:

Nosso roteiro hoje vai em direção leste, através do deserto e do Vale da 
Morte até chegarmos na capital mundial das apostas: Las Vegas. Faremos 
uma parada para o almoço no shopping outlet em Barstow, replete de 
lojas de marcas famosas como: Levi’s, Nike, Reebok, Timberland, Ralph 
Lauren e muitas outras. À noite faremos um passeio no Strip para vermos 
alguns dos mais incríveis hotéis e edifícios fabulosos construídos no 
meio do deserto, como o Caesar’s Palace, Luxor, Mirage, Paris, Venetian, 
Bellagio, New York New York, Treasure Island and more. Termine a 
noite me um dos vários shows ou tente a sorte em um dos casinos.  
Pernoite: Linq Hotel ou similar.

Dia 4: STEVENSON RANCH – LAS VEGAS 

PREÇO POR PESSOA
Individual
Duplo
Terceira Pessoa
Menores

US$ 2268 
US$ 1614.6 
US$ 1544.4 
US$ 1404

Crianças de 2 a 14 anos viajando com 2 adultos.

Após um delicioso café da manhã, deixamos Las Vegas e nos dirigimos 
à Represa Hoover. Lá entendemos como esse fenômeno criado pelo 
homem foi construído e o que ele fez na região. Depois da nossa visita, 
voltamos para Las Vegas e teremos tarde livre para desfrutar as mais 
variadas e únicas atrações e shows que a cidade tem para oferecer.  
Pernoite: LINQ Hotel ou similar.

Dia 5: LAS VEGAS – HOOVER DAM 

Começaremos viajando através do deserto de Mojave e subiremos para o Colorado Plateau e a histórica Rota 66, antes de 
chegarmos a Sedona, conhecida como a joia do deserto e considerada um dos mais belos lugares nos EUA. Passaremos 
pelo belíssimo Oak Creek Canyon com mais de 610 metros de altura desde a base do vale. Faremos uma parada para fotos 
das rochas vermelhas e arredores no mirante de Oak Creek Canyon. Parada para almoço em Sedona, onde você poderá 
conhecer lojinhas com artesanato indígena, boutiques e galerias. Depois do tempo livre, partiremos em direção ao deserto e 
visitaremos a Capela da Santa Cruz, e vistas panorâmicas das formações rochosas de Sedona, incluindo Bell Rock, Courthouse 
Butte e Cathedral Rock. No final da tarde deixaremos a área de Sedona em direção a Flagstaff, onde passaremos a noite.  
Pernoite: Contry Inn & Suites ou similar.

Dia 6: LAS VEGAS – SEDONA

Começamos o dia em direção a Monument Valley, um dos símbolos icônicos do Oeste americano e um dos lugares 
mais fotografados do mundo. Este parque se localiza no coração da região de Navajo, que consiste de esculturas 
de pedras sabão de até 300 metros de altura. Nossa visita começa com um passeio de Jeep guiado por índios 
navajo. O passeio nos levará até o vale e você verá em primeira mão por que os Navajos chamam esta área de 
“como nenhum outro lugar no mundo”. Faremos uma parada para almoço de barbecue (incluído), e em seguida 
partiremos para o poderoso Rio Colorado, para uma visita ao “Horseshoe Bend”, um lugar espetacular, somente 
presente nesta região do país. No final da tarde chegamos em Lake Powel e Page, onde passaremos a noite.  
Pernoite: Clarion Inn Page ou similar.

Dia 7: SEDONA – MONUMENT VALLEY – HORSESHOE BEND

Começaremos o dia onde “as águas brotam das pedras”, segundo folclore Navajo. Visitaremos o Antelope Canyon e 
visitaremos as dunas espetaculares esculpidas pelo vento, água e areia. Depois do nosso passeio, deixaremos este 
lugar incrível e começaremos a voltar para Las Vegas. No caminho, pararemos para almoço e visitaremos o “Valley of 
Fire” (Vale do Fogo), que recebeu este nome devido às lindíssimas pedras sabão vermelhas, formadas por dunas e o 
movimento das areias na era dos dinossauros, mais de 150 milhões de anos atrás. Nossa visita será feita de forma 
que poderemos apreciar o vale “em chamas”, enquanto reflete a luz solar no vale (conforme condições climáticas). 
Deixaremos o parque e chegaremos à noite em Las Vegas.

Dia 8: ANTELOPE CANYON – VALE DO FOGO – LAS VEGAS

PONTO DE ENCONTRO: Los Angeles - Starbucks Coffee Shop Farmers Market, esquina da Fairfax Blvd & 3rd Street às 6h30 
Four Points Sheraton Culver City- 5990 Green Valley Circle, Culver City, na recepção do hotel às 7h00

Partida de Los Angeles, CA
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Partida de Las Vegas, Nevada

Os Desertos do Oeste

• 2 noites em hotel, incluindo impostos e café da manhã continental
• Ônibus ou Van com ar condicionado & guia Profissional
• Cruzeiro no Lago Powell
• Entrada no Grand Canyon, Lago Powell, Bryce Canyon e Parque Zion

O PASSEIO INCLUI:

PONTO DE ENCONTRO: Luxor Hotel Lobby Lower Level – Group Tour Entrada Norte às 7h00

3 Dias Sexta (Abril a Outubro)

PREÇO POR PESSOA
Individual
Duplo
Terceira Pessoa
Menores

US$ 702 
US$ 637.2 
US$ 615.6 
US$ 572.4

Crianças de 2 a 14 anos viajando com 2 adultos.

Iniciamos o dia viajando para o sudeste, através do deserto e da 
reserva indígena dos Navajos, antes de chegar no lado sul de uma das 
“Sete Maravilhas do Mundo”, o Grand Canyon. Passeie ao longo do 
lado sul e veja como através dos anos o Rio Colorado percorreu seu 
caminho até o mar e criou uma maravilha para os geólogos. Após o 
almoço continuamos ao longo do canyon para o leste, com paradas 
em vários mercados indígenas para apreciar as artes e o artesanato.  
Pernoite: Clarion Inn ou similar.

Dia 1: LAS VEGAS – GRAND CANYON – LAKE POWELL

Após o café da manhã partimos para o Lago Powell, considerado um 
dos lagos mais lindos da América. Aproveite uma viagem de barco 
sobre as águas e veja centenas de ilhas particulares e os famosos 
pilares de sal e arcos de areia singulares desta área. Depois do cruzeiro, 
vamos para o Bryce Canyon, lar das mais incríveis esculturas naturais 
do mundo. Nosso passeio nos levará a ver as incríveis esculturas de 
rochas e areias, esculpidas com perfeição por milhares de anos de 
chuvas, ventos e raios do sol.

Experimente a singular troca de cores durante o pôr do sol de 
um dos pontos panorâmicos no parque (poderá mudar devido 
às horas do pôr do sol). Depois desta visita, vamos para a 
cidade de Kanab, que aparece em mais de 100 filmesde caubóis.  
Pernoite: Days Inn Kanab Em certas saídas o passeio continuará até 
Cedar City para pernoite no Comfort Inn Cedar City ou similar.

Dia 2: LAKE POWELL – BRYCE CANYON

Após o café da manhã nos dirigiremos ao Parque Nacional Zion. Este 
parque recebeu seu nome pelos Mórmons assentados no local. Os 
mesmos deram este nome por considerarem a visita ao parque com 
uma experiência religiosa. Suas majestosas montanhas e o silêncio do 
deserto fazem você se sentir transportado à outro lugar.

Antes de deixarmos este surpreendente lugar, faremos uma excursão 
pelo parque caminhando por uma trilha que nos levará ao Lago Virgem 
regressando à Las Vegas ao anoitecer.

Dia 3: ZION PARK – LAS VEGAS

Cód. WDL
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Partida de Las Vegas, Nevada

Sedona, Monument Valley & Antelope Canyon

• 2 Noites em hotel, incluindo impostos e café da manhã continental
• Ônibus ou van com ar condicionado & guia Profissional
• Entrada para o Monument Valley, Horseshoe Bend, Antelope Canyon
e Vale do Fogo
• Passeio de Jeep pelo Monument Valley com almoço

O PASSEIO INCLUI:

PONTO DE ENCONTRO: Luxor Hotel Lobby Lower Level – Group Tour Entrada Norte às 7h00

3 Dias Quartas e Sábado (Abril a Outubro)

PREÇO POR PESSOA
Individual
Duplo
Terceira Pessoa
Menores

US$ 702 
US$ 637.2
US$ 615.6 
US$ 572.4

Crianças de 2 a 14 anos viajando com 2 adultos.

Começaremos viajando através do deserto de Mojave e subiremos 
para o Colorado Plateau e a histórica Rota 66, antes de chegarmos 
a Sedona, conhecida como a joia do deserto e considerada um 
dos mais belos lugares nos EUA. Passaremos pelo belíssimo Oak 
Creek Canyon com mais de 610 metros de altura desde a base 
do vale. Faremos uma parada para fotos das rochas vermelhas e 
arredores no mirante de Oak Creek Canyon. Parada para almoço 
em Sedona, onde você poderá conhecer lojinhas com artesanato 
indígena, boutiques e galerias. Depois do tempo livre, partiremos em 
direção ao deserto e visitaremos a Capela da Santa Cruz, e vistas 
panorâmicas das formações rochosas de Sedona, incluindo Bell Rock, 
Courthouse Butte e Cathedral Rock. No final da tarde deixaremos 
a área de Sedona em direção a Flagstaff, onde passaremos a noite.  
Pernoite: La Quinta Inn & Suites ou similar.

Dia 1: LAS VEGAS – SEDONA

Começamos o dia em direção a Monument Valley, um dos símbolos 
icônicos do Oeste americano e um dos lugares mais fotografados do 
mundo. Este parque se localiza no coração da região de Navajo, que 
consiste de esculturas de pedras sabão de até 300 metros de altura. 
Nossa visita começa com um passeio de Jeep guiado por índios navajo. 
O passeio nos levará até o vale e você verá em primeira mão por que os 
Navajos chamam esta área de “como nenhum outro lugar no mundo”. 
Faremos uma parada para almoço de barbecue (incluído), e em seguida 
partiremos para o poderoso Rio Colorado, para uma visita ao “Horseshoe 
Bend”, um lugar espetacular, somente presente nesta região do país. No 
final da tarde chegamos em Lake Powel e Page, onde passaremos a noite.  
Pernoite: Clarion Inn Page ou similar.

Dia 2: SEDONA – MONUMENT VALLEY – 
HORSESHOE BEND

Começaremos o dia onde “as águas brotam das pedras”, segundo 
folclore Navajo. Visitaremos o Antelope Canyon e visitaremos as dunas 
espetaculares esculpidas pelo vento, água e areia. Depois do nosso 
passeio, deixaremos este lugar incrível e começaremos a voltar para 
Las Vegas. No caminho, pararemos para almoço e visitaremos o “Valley 
of Fire” (Vale do Fogo), que recebeu este nome devido às lindíssimas 
pedras sabão vermelhas, formadas por dunas e o movimento das 
areias na era dos dinossauros, mais de 150 milhões de anos atrás. 
Nossa visita será feita de forma que poderemos apreciar o vale “em 
chamas” , enquanto reflete a luz solar no vale (conforme condições 
climáticas). 

Deixaremos o parque e chegaremos à noite em Las Vegas. 

Dia 3: ANTELOPE CANYON – VALE DO FOGO 
– LAS VEGAS

Cód. SMA






