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1

LAS VEGAS
Chegada a Las Vegas, capital mundial da diversão. Famosa por seus luxuosos cassinos e hotéis, a cidade reserva várias opções de entretenimento e preços acessíveis.
Isso sem contar com a possibilidade de ter a sorte grande
de voltar para casa com algum dinheiro extra ao faturar
em algum cassino da região. Recepção e traslado do aeroporto de Las Vegas até o hotel. Chegada e hospedagem.
Nota importante: atendimento deste serviço será realizado por nossa equipe local exclusiva, falando português.

Dia
2

AO 3º DIA LAS VEGAS
Hospedagem por 2 noites no hotel conforme regime escolhido. Aproveite tudo o que essa intensa cidade tem
para proporcionar. De tirolesas e corridas de carros até as
mundialmente famosas fontes do Bellagio e a Mandaley
Bay Beach. Passe o dia aproveitando todas as atrações
nos vários hotéis ao longo da The Strip. Vá as compras
ou a restaurantes e bares imperdíveis, assista a dezenas
de espetáculos e veja paisagens deslumbrantes como
o Grand Canyon. Você também não pode perder a oportunidade de tentar a sorte em cassinos como Encore at
Wynn Las Vegas, Aria, MGM Grand, Venetian Resort Hotel
& Cassino e tantos outros à sua disposição. Nossa equipe
de receptivo local estará disponível para ajuda-los com
algum passeio opcional consulte-os e prepare-se para
muita agitação no restante de suas férias.

Dia
4

DIA LAS VEGAS – BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, traslado, SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de Las
Vegas, realizado por nossa equipe local e fim de nossos
serviços.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE		

HOTEL			

CAT

Las Vegas The Venetian ou Palazzo ou Aria Resort & Casino PS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis
confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta
brochura.
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