
 

 

 

 

PACOTE COSTA OESTE TOTAL 

 

 

 1º Dia: LOS ANGELES 
Chegada a capital do cinema americano, traslado para o hotel, restante do dia livre. Alojamento. 

 2º Dia: LOS ANGELES 
City Tour pela manhã e restante do dia livre. Alojamento. 

 4º Dia: PHOENIX / SCOTTSDALE - SEDONA - GRAND CANYON (381 KM) 
Partida pela manhã através do deserto do Arizona visitando o castelo de Montezuma. A viagem continua pela 

encantadora cidade de Sedona e depois através do Canyon Oak Creek. A área conhecida pelas suas paisagens 

espetaculares, que foi cenário de vários filmes. O dia termina com uma visita ao Grand Canyon. Uma das sete 

maravilhas do mundo. Alojamento. 

 5º Dia: GRAND CANYON - MONUMENT VALLEY - PAGE / LAKE POWELL - KANAB (612 KM) 
Esta manhã, continuaremos pela parte sul do Grand Canyon até o Deserto e Monument Valley, Terra dos Índios 

Navajos. Depois de Monument Valley, continuamos até o Page e Lago Powell, um dos maiores lagos feitos pelo 

homem. Depois à tarde, cruzaremos o Rio Colorado e chegaremos ao destino final: Kanab. Alojamento. 

 6º Dia: KANAB - BRYCE CANYON - ZION - LAS VEGAS (519 KM) 
Pela manhã bem cedo partiremos para visitar outro espetacular parque nacional: Canyon Bryce. O canyon tem 

uma sinfonia de cores e formas que o deixa sem ar. Continuando ao Parque Nacional Zion, um destino popular 

com falésias e majestuosos platôs. Continuação até o destino final Las Vegas, a cidade das luzes e do 

entretenimento. Alojamento. 

 7º Dia: LAS VEGAS 
Dia inteiramente livre para desfrutar nesta cidade alucinante, com seus shows, luzes, hotéis e cassinos. 

 8º Dia: LAS VEGAS - MAMMOTH LAKES (670 KM) 
Hoje, uma jornada através do deserto Mojave antes de subir para o High Sierras, e o resort de Mammoth Lakes. 

Este pitoresco resort é famoso tanto por um destino de verão ou inverno e oferece um cenário com vista 

espetaculares. Alojamento. 

 9º Dia: MAMMOTH LAKES - YOSEMITE AREA (175 KM) 
Uma distância pequena separa High Sierras do Parque Nacional Yosemite, o mais popular destino de paisagem 

natural na Califórnia. Aproveite a paisagem e as cores do parque, incluindo Yosemite Valley com seus altos 

penhascos e cachoeiras. O parque também é conhecido pela vida selvagem de mulas, coiotes e eventualmente até 

ursos. Alojamento. 

 10º Dia: YOSEMITE AREA - SAN FRANCISCO (268 KM) 
Deixando Yosemite Area, viaje através dos pés da montanha da Serra Nevada, caminho da Cidade da Baía. Na 

chegada, uma visita a uma das cidades mais charmosas da América que incluem a Union Square, Chinatown, 

Golden Gate Park e Fisherman´s Wharf com uma vista ilha de da famosa Alcatraz, através da baía. Alojamento. 

 11º Dia: SAN FRANCISCO 
Dia de descanso para desfrutar San Francisco com seus charmosos parques e museus. Terá a possibilidade de ter 

um tour opcional ao povo de Sausalito pela manhã. Alojamento. 

 

 



 

 

 

 

 

 12º Dia: SAN FRANCISCO - MONTEREY / CARMEL - SANTA MARIA (490 KM) 
Deixando San Francisco, viajaremos à Monterey, primeira capital da Califórnia. Depois de uma parada nesta bela 

cidade, visitaremos 17-Mile Drive, conhecida por seus exclusivos campos de golf, belas vistas e diferente fauna, 

continuaremos com visita a encantadora Vila de Carmel. Continuaremos até Santa Maria, o coração da Califórnia.  

 13º Dia: SANTA MARIA - LOS ANGELES (255 KM) 
No caminho à Los Angeles, terá a oportunidade de explorar Santa Barbára, reverenciada como a pérola da 

"Riviera Americana". A cidade é conhecida por sua arquitetura Colonial Espanhol, abundante vegetação e grande 

estilo de vida. Chegada à Los Angeles pela tarde. Alojamento. 

 14º Dia: LOS ANGELES - BRASIL 
Em horário apropriado, traslado do hotel para o aeroporto para embarque com destino ao Brasil. O transporte será 

oferecido pelo hotel e não oferecerá serviço de assistência. 

 

 

 

OBS: 

 NÃO INCLUÍ 

 Taxa de embarque, segurança e tudo o que não estiver mencionado no pacote 

 DOCUMENTAÇÃO 

 Passaporte e visto válidos 

 OBSERVAÇÕES GERAIS 

 Valores por pessoa em USD, sujeito a disponibilidade e alteração sem prévio aviso. 

 Em função dos longos trajetos de nossos roteiros, não aceitamos crianças menores de 8 anos. 

 Seguros calculado com base para passageiros de 0 a 69 anos 

 Acréscimos poderão ser aplicados durante convenções, eventos e datas festivas 

 O preço do CHD é para pessoas entre 08 e 16 anos e é válido somente quando acompanhado por 02 adultos 

 Circuito se limita a uma mala de viagem e uma maleta de mão por pessoa em todos os veículos utilizados no transporte 

 Quartos triplos e quádruplos consistem em duas camas de casal. Preços para cama portátil a um custo extra ( sujeito à disponibilidade ) 

 Acréscimo de noites adicionais com fornecedor diferente do circuito, não incluirá traslados aos aeroportos 

 Os hotéis estão sujeitos à mudança, conforme a disponibilidade no momento da reserva. Poderão sem substituidos por hotéis similares 

 Datas de saída informadas são as datas de inicio da parte terrestre. 

 HORÁRIOS DE SAIDA DO TOUR NO PRIMEIRO DIA (Sujeitos à alterações) 7:00 Millenium Biltmore Hotel 

 


