Extensão

Los Angeles
3 noites

DIA 2 AO 3 - LOS ANGELES
Hospedagem por 2 noites no hotel conforme
regime escolhido. Tire algumas fotos no
Grauman’s Chinese Theatre, caminhe na
“Calçada da Fama” e observe as estrelas que
decoram uma das atrações mais famosas do mundo. Aproveite os sósias dos atores para cliques
divertidos e escolha um dos inúmeros tours para a
casa dos astros de Hollywood. Visite também os
estúdios de cinema em plena atividade, praias
com o autêntico clima da Califórnia, parques
temáticos emocionantes, museus incríveis, restaurantes e mercados bastante diversificados
com a cultura local. Você também poderá aproveitar a vida noturna agitada e repleta de opções
de compras.
DIA 4 - LOS ANGELES - BRASIL
Em horário apropriado, traslado, SEM ASSISTENTE,
do hotel o ao aeroporto de Los Angeles para embarque em voo com destino ao Brasil, realizado por
nossa equipe local e fim dos nossos serviços.

Los Angeles - Califórnia, USA.

DIA 1 – LOS ANGELES
Chegada a Los Angeles, a capital do cinema,
com grandes estúdios e astros do cinema. Los
Angeles é uma cidade glamourosa que, além de
famosos e do tapete vermelho, tem uma agenda
bastante diversificada, com vários eventos esportivos. Ela é a capital americana do soccer, o nosso futebol, por conta da influência latina. Recepção e traslado do aeroporto de Los Angeles até o
hotel. Chegada e hospedagem. Nota importante:
O atendimento deste serviço é realizado por nossa
equipe local exclusiva, falando português.

Hotéis Previstos ou Similares
Cidade
Los
Angeles

Hotel
Millenium Biltmore
Doubletree by Hilton Marina del Rey

CAT
P
P

CATEGORIA: T - Turística; TS - Turística Superior; P - Primeira;
PS - Primeira Superior; L - Luxo.
* Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras
opções de hotéis para este tour, consulte a lista completa de
hotéis na página 7 deste catálogo.
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