Costa Oeste

Los Angeles - Califórnia, USA.

Aventuras e Sensações

13 noites

Los Angeles - 3 noites | Flagstaff - 1 noite | Las Vegas - 3 noites
Fresno - 1 noite | San Fransisco - 3 noites | San Luis Obispo - 1 noite | Los Angeles - 1 noite

Saídas Garantidas

2017 Nov 09 | Dez 21
2018 Jan 11 | Fev 08 | Abr 05 | Mai 03 | Jun 07 | Jul 05 e 12 | Ago 02 e 09
Set 06 e 13 | Out 04 | Nov 08 | Dez 06, 21 e 25
2019 Jan 04
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Este tour oferece o melhor da Costa Oeste para você curtir as atrações urbanas
econhecer paisagens deslumbrantes que só os Estados Unidos podem oferecer.
Desde o fascinante universo de Hollywood presente na atmosfera de Los Angeles,
passando pelos agitos dos cassinos de Las Vegas, até o charme de San Francisco,
com os bondes que transitam pelas ruas sinuosas e o seu famoso cartão-postal,
a ponte Golden Gate. Além disso, você vai conhecer belezas naturais únicas,
como o Grand Canyon e o Yosemite National Park. Venha viver grandes aventuras
e sensações em uma única viagem.

Possibilidades de Extensão
New York - 3 noites – Consulte programação na pág. 107
Honolulu/Hawaii - 4 noites – Consulte programação na pág. 112

DIA 1 – BRASIL – LOS ANGELES
Apresentação no aeroporto com destino a Los
Angeles.
DIA 2 – 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 á 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: Neste dia, nosso guia brasileiro
encontrará o grupo no hotel. Às 19h30, teremos
um encontro do grupo com o guia na recepção
do hotel para apresentação e primeiras dicas de
viagem.

Você vai conhecer a Sunset Strip, o lugar favorito das
estrelas, com diversas boutiques de luxo, restaurantes,
clubes de rock e discotecas. A visita continuará rumo
a Griffith Observatory, com uma vista espetacular
de Los Angeles e do famoso letreiro de Hollywood.
Para completar, você vai poder caminhar na “Calçada
da Fama” e observar as estrelas que decoram uma
das atrações mais famosas do mundo. Será possível
fotografar o Grauman’s Chinese Theatre e o
Dolby Theatre, onde acontece a glamourosa entrega
do Oscar. Tour pela Universal Studios Hollywood
(INGRESSOS INCLUSOS), um parque com uma vista
incrível para o Hollywood Studios, além de uma quantidade imensa de galpões, emissoras e estúdios, onde são
realizados grandes sucessos do cinema. Retorno ao hotel
e hospedagem.

DIA 3 – LOS ANGELES
Café da manhã no hotel e saída para visita à
“Cidade dos Anjos”. A visita panorâmica pela
cidade começa pela Cathedral of Our Lady of
theAngels, informalmente chamada de Catedral
de Los Angeles, com destaque para o seu design
contemporâneo. Em seguida, o próximo destino
será o Pier de Santa Monica, um dos pontos turísticos mais procurados de Los Angeles, que além
da espetacular vista para o Oceano Pacífico, umas
das mais belas da Califórnia, tem como atrativo o
fim da ROTA 66 e o clássico carrossel. O passeio
seguirá até Beverly Hills, a sofisticada colina
onde vivem os grandes artistas de cinema.
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Yosemite Park - Califórnia, USA.

DIA 4 – LOS ANGELES
Café da manhã no hotel. Hoje o dia é livre para percorrer todas as atrações que a cidade tem para oferecer:
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. Nosso guia brasileiro estará à disposição para dar dicas e sugestões.
Retorno ao hotel e hospedagem.
DIA 5 - LOS ANGELES - SEDONA - FLAGSTAFF
Café da manhã no hotel. Partida em direção ao
Arizona acompanhando a antiga Rota 66, que hoje
foi fragmentada pela nova I-40. Após algumas horas
ao sul, você fará uma breve visita a Sedona. Rodeada
pelas Red Rocks, gigantescas rochas vermelhas que
formam o Oak Creek Canyon, é uma pequena cidade
que mistura um clima de velho oeste com a misteriosa energia que envolve sua paisagem. Passeio
pelo agradável centro, que reúne diversas lojas de
artefatos indígenas, souvenirs e roupas. Você também
vai conhecer pontos da cidade em que a energia é
concentrada. É bastante comum encontrar pessoas
que vão a estes locais para praticar ioga e meditação.
Sob esse cenário, no fim do dia, chegada a Flagstaff.
Hospedagem.
DIA 6 – FLAGSTAFF – GRAND CANYON NATIONAL
PARK – LAS VEGAS
Café da manhã no hotel e saída rumo a Nevada. Ao
longo do caminho, você conhecerá o Parque Nacional do Grand Canyon, uma das grandes maravilhas
naturais do mundo e símbolo do oeste americano, com
um incrível show de cores.

A entrada no parque será pela margem sul, mais
conhecida como South Rim, com visita ao Bright
Angel View Point, impressionantes miradores a mais
de 2.000 metros de altura do nível do rio. Lá, você
irá contemplar vistas fascinantes a partir de Desert
View, Hermits Rest e Grand Canyon Village. O
passeio segue pela bela represa Hoover Dam, uma
das maiores hidrelétricas já construídas nos Estados
Unidos. Em seguida, parada breve para almoço (NÃO
INCLUSO) e viagem até Las Vegas, que reserva várias
opções de entretenimento e preços acessíveis. Chegada e hospedagem.
DIAS 7 E 8 – LAS VEGAS
Café da manhã no hotel. Dois dias inteiramente
seus e nosso guia oferecerá toda a orientação
necessária para que você curta a viagem 100%.
Aproveite tudo o que essa intensa cidade tem para
oferecer. Você pode visitar as atrações disponíveis nos
vários hotéis ao longo da The Strip e dar uma volta
ao mundo em um único dia. Você pode começar o tour
passeando na ponte dos suspiros ou em gôndolas dos
canais de Veneza (The Venetian), almoçar em uma
ilha dos mares do sul (Mandalay Bay), e jantar em um
bistrô parisiense ao lado da Torre Eiffel (Hotel Paris
Las Vegas). Ao entardecer, as luzes coloridas dos
imensos cassinos começam a se acender. Se existe
um lugar no mundo feito para ser vivido à noite, este
lugar é Las Vegas.
DIA 9 – LAS VEGAS – CALICO - FRESNO
Café da manhã no hotel. Partida com destino a Fresno,
a principal cidade do Vale de San Joaquim. A viagem
segue passando pelo impressionante deserto do
Mojave e conhecendo uma outra Califórnia, mais rural
e selvagem. Parada para você fazer uma breve visita a
Calico Ghost Town, uma interessante cidade fantasma que dá a impressão de estar em meio ao velho
oeste, além de abrigar o principal centro minerador da
região. No fim do dia, chegada a Fresno. Hospedagem.

Aproveite os agitos e o
charme de cidades como
Los Angeles, Las Vegas
e San Francisco.
60

Los Angeles - Califórnia, USA.

Las Vegas - Nevada, USA.

DIA 10 – FRESNO – YOSEMITE PARK –
SAN FRANCISCO
Café da manhã no hotel. Saída para visita a outro grande
parque natural, o Yosemite National Park. Seus vertiginosos precipícios, cachoeiras e vegetação se combinam
e fazem deste famoso vale uma das paisagens montanhosas mais bonitas do mundo. Você poderá conhecer as
famosas cachoeiras do parque, como El Capitan e Half
Dome. Tempo livre para almoçar dentro do parque (NÃO
INCLUSO). Pela tarde, início da viagem rumo a San Francisco. Chegada no fim da tarde e hospedagem.
DIA 11 – SAN FRANCISCO
Café da manhã no hotel e, em seguida, saída para conhecer a cidade, passando por lugares como Financial
District, Union Square, Theatre District, Nob Hill,
Lombard Street, Grace Cathedral, Chinatown e
Haight Ashbury. Visita panorâmica desde a colina de
Twin Peaks. Na região, você poderá fotografar a Golden
Gate desde o Palace Of Fine Arts. O tour seguirá por
Salsalito, com suas vistas, galerias de arte e casas vitorianas. Após uma visita ao Ghirardelly Square, o circuito
chega ao fim no Fisherman´s Warf, que, junto com o
Pier 39, oferecem opções de lazer junto ao mar. O restante do dia é livre. A nossa sugestão é fazer um passeio de
barco pela Baía e, à noite, visitar a North Beach, conhecida como a Little Italy, um autêntico coração noturno da
cidade, repleto de restaurantes. Hospedagem.
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DIA 12 – SAN FRANCISCO
Café da manhã no hotel. Dia livre para curtir um pouco
mais as atrações da cidade. Aproveite para curtir as
belas ruas a bordo de um cable car ou, se preferir, alugue uma bicicleta. A cada ladeira, descubra as
peculiaridades da região. Você também pode repetir
uma dos pontos visitados no dia anterior, como o Pier
39, uma das mais disputadas áreas de lazer da cidade e
que reserva o Presídio de Alcatraz (INGRESSOS NÃO
INCLUSOS), com um incrível tour pelas antigas instalações carcerárias. Hospedagem.
DIA 13 – SAN FRANCISCO – MONTEREY – CARMEL –
SAN LUIS OBISPO
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã pela
Highway 1 com destino à Península de Monterey, a
primeira capital da colônia espanhola na Califórnia e um
dos principais portos pesqueiros da costa oeste. O local
foi escolhido por diversos poetas e pintores americanos
e europeus. Com um tour panorâmico pela cidade, você
terá a oportunidade de caminhar pelo píer e seguir
pela Cannery Row, com suas antigas fábricas de
conservas, atualmente transformadas em restaurantes.
Tempo livre para almoço (NÃO INCLUSO). A viagem seguirá pela 17 Miles Drive, uma bela estrada da costa
até chegar a Carmel, uma das cidades mais charmosas
da costa californiana, com lindas praias e diversas lojas
atraentes. Viagem até chegar à região de San Luis
Obispo. Hospedagem.
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DIA 14 – SAN LUIS OBISPO – SANTA BARBARA –
MALIBU – LOS ANGELES
Café da manhã no hotel. Partida com destino à Los
Angeles, passando por Solvang, um povoado que
parece um cantinho da Dinamarca, seguindo até Santa
Bárbara, um balneário encantador que lembra uma vila
colonial espanhola do século XXVII. O local é conhecido
como a Riviera Americana devido ao charme de suas
ruas com traços da arquitetura mediterrânea e construções espanholas. Parada breve para almoço (NÃO
INCLUSO) próximo ao píer de Santa Bárbara. Continuação da viagem que passará por Malibu e Santa
Mônica, praias mundialmente conhecidas, até chegar à
Los Angeles, capital do cinema, no fim do dia. Chegada
no hotel e hospedagem. Restante do dia livre.
DIA 15 – LOS ANGELES – BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, traslado, SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de
Los Angeles. Nota importante: O guia brasileiro NÃO
acompanha os passageiros do traslado de saída até o
aeroporto. Como há muitos voos e conexões diferentes
para a saída dos Estados Unidos, é possível que o guia
brasileiro não permaneça na cidade neste dia até que
o ultimo passageiro embarque de volta ao Brasil. Em
todo o caso, o guia brasileiro dará previamente todas as
informações aos passageiros sobre o traslado de saída.

Yosemite Park - Califórnia, USA.

Venha se encantar com
as incríveis paisagens
do Grand Canyon,
Yosemite Park
e muito mais.

O QUE INCLUI
Passeios e visitas conforme roteiro com guias
locais falando português;
Ingresso para visita ao Universal Studios
Hollywood;
Ingresso para visita ao Parque Nacional do
Grand Canyon;
Ingresso para visita a Hoover Dam;
Ingresso para visita a Calico Ghost Town;
Ingresso para visita ao Yosemite Park.
Além de todos os itens que já fazem parte do
padrão TPI/JTB Américas listados na página 4
deste catálogo.

Áereo Sugerido
Parte aérea sugerida: Brasil / Los Angeles / Brasil

Companhias aéreas:
American Airlines (Voo Direto)
United, Delta, Aeromexico, Latam e Copa
Airlines ( Voo com conexão)

Hotéis Previstos ou Similares
Cidade

Hotel

CAT

Los
Angeles

Millenium Biltmore
Doubletree by Hilton Marina del Rey

P
P

Flagstaff

Doubletree by Hilton Flagstaff
SpringHill Suites Flagstaff

TS
TS

Las Vegas

Aria Resort & Casino
The Venetian

P
P

Fresno

Doubletree By Hilton Fresno

TS

San
Francisco

Hilton San Francisco Union Square
Parc 55

P
P

San Luis
Obispo

Holiday Inn Express

TS

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.
Horário de check-in: a partir das 15h
Horário de check-out: até as 11h

Dica TPI
Las Vegas oferece muitas opções de diversão:
vários espetáculos do Cirque du Soleil, shows da
Broadway e o Fremont Street Experience, um belo
show gratuito de neons. Você também pode fazer
um passeio incrível de helicóptero no Grand Canyon.

* Verifique o horário de chegada do seu voo no destino.
Temos a opção de aquisição de noite adicional para
acomodação imediata. Consulte.

63

