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Detalhes do Tour
11 Noites

LAS VEGAS - 2 NOITES | BAKERSFIELD - 1 NOITE | FRESNO - 1 NOITE |
SAN FRANCISCO - 3 NOITES | SAN LUIS OBISPO - 1 NOITE |
LOS ANGELES - 3 NOITES

Saídas Garantidas

Las Vegas

2016 Nov 14 | Dez 26
2017 Jan 16 | Abr 10 | Mai 08 | Jun 12 | Jul 10 e 17 | Ago 14
Set 11 e 18 | Out 09 | Nov 13 | Dez 25
2018 Jan 15 | Fev 12 | Abr 09

Possibilidade de Extensão

New York 3 noites– Consulte programação na pág. 72
Honolulu/Hawaii 4 noites – Consulte programação na pág. 82

Dia
1

a acender e Vegas se transforma em um lugar diferente
de tudo, algo que precisamos ver para acreditar! Os caçaníqueis estão por toda parte, portanto, se você quer fazer
apostas mais altas, encontrar o lugar certo é muito fácil.
Porém, se estiver se sentindo especialmente com sorte,
resorts como Bellagio, Wynn e Aria levam o jogo até você!
Já hotéis como Hard Rock hotel & Cassino e o Planet Hollywood oferecem setores dedicados aos apaixonados por
jogos, música e gente bonita. Dizem por aqui que o que
acontece em Vegas, fica em Vegas! Assim, todas as loucuras e excessos são permitidos, desde que sejam esquecidas ao deixar a cidade. Aproveite! Hospedagem.

BRASIL – LAS VEGAS
Apresentação no aeroporto com destino a Las Vegas.

Dia
2

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: Neste dia nosso guia brasileiro encontrará o grupo no hotel. As 19h30 teremos um encontro do
grupo com o guia na recepção do hotel para apresentação
e primeiras dicas de viagem.

Dia
3

Dia
4

Café da manhã no hotel. Teremos toda a manhã para continuar passeando por Las Vegas e com tempo para as últimas compras ou mais algumas fotos desta incrível cidade.
Se você ainda não conseguiu ir em algum restaurante,
aproveite que o almoço será aqui e livre (NÃO INCLUSO).
Em seguida, iniciaremos uma etapa diferente da nossa viagem, passando pelo impressionante deserto do Mojave e
conhecendo uma outra Califórnia, mais rural e selvagem.
Seguiremos para 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, chegaremos a

LAS VEGAS
Café da manhã no hotel. Hoje o dia é todo seu e nosso guia
oferecerá toda a orientação necessária para que você curta
a viagem 100%. Aproveite tudo o que essa intensa cidade
tem para proporcionar! Você passará o dia visitando as atrações disponíveis nos vários hotéis ao longo da The Strip
e dará 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). Se existe um lugar no mundo feito para ser
vivido à noite, este lugar é Las Vegas! Afinal, ao entardecer, as luzes coloridas dos imensos cassinos começam

LAS VEGAS – BAKERSFIELD

Bakersfield para descansar. Hospedagem.

Dia
5

BAKERSFIELD – GRAN SEQUOIA
NATIONAL PARK – FRESNO
Café da manhã no hotel. Para contrastar totalmente a jornada anterior, vamos deixar para trás o deserto e entrar em
um dos bosques mais impressionantes dos Estados Unidos, com um habitante excepcional, as Sequóias Gigantes.
Iremos conhecer e fotografar dois gigantes da natureza:
o General Sherman´s Tree e o Kings Canyon National Park.
De lá, seguiremos viagem até chegar a Fresno, a principal
cidade do Vale de San Joaquim. Chegada e hospedagem.

Dia
8
Dia
6

Café da manhã no hotel. Dia livre para curtir um pouco mais
do clima relaxante da cidade. Diferente de outras grandes
metrópoles americanas, constantemente aceleradas, em
San Francisco diminuímos o passo e curtimos cada bela rua
da cidade. Suba em cada cable car que passar ou alugue
uma bicicleta. Afinal, o melhor da cidade é passear sem
pressa. Em qualquer caminho, você descobrirá, a cada ladeira, mesmo que canse um pouquinho, uma nova atração.
Você também pode repetir uma das atrações visitadas no
dia anterior, como o Píer 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.

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. Conheceremos
seus grandes ícones: o Capitão, Half Dome e outras
cachoeiras. Tempo livre para almoçar destro do parque
(NÃO INCLUSO). Pela tarde, seguiremos viagem rumo a
São Francisco. Chegada no fim da tarde e hospedagem.

Dia
9
Dia
7

SAN FRANCISCO
Café da manhã no hotel e, em seguida, saída para visitar
a cidade. Passaremos por lugares como Financial District,
Union Square, Theatre District, Nob Hill, Lombard Street,
Grace Cathedral, Chinatown e Haight Ashbury. Também teremos uma vista panorâmica desde a colina de Twin Peaks.
Na região, você poderá fotografar a Golden Gate desde o
“Palace Of Fine Arts”. Nosso tour seguirá por Salsalito, com
suas vistas, galerias de arte e casas vitorianas. Após uma
visita ao Ghirardelly Square, nosso inesquecível circuito
chega ao fim no Fisherman’s Warf, que junto com o “Pier
39” completam a oferta de lazer junto ao mar. O restante
do dia é livre. Sugerimos um passeio de barco pela Baía e,
pela noite, visita a North Beach, conhecida como a “Little
Italy”, um autêntico coração noturno da cidade, repleto de
restaurantes. Hospedagem.

SAN FRANCISCO

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. Monterey tem sido o local
favorito para muitos poetas e pintores americanos e europeus. Por isso, faremos um tour panorâmico pela cidade,
com uma breve parada para caminhar pelo píer, e seguiremos pela Cannery Row, com suas antigas fábricas de conservas, hoje convertidas em restaurantes e onde teremos
tempo livre para almoço (NÃO INCLUSO).
Seguimos viagem pela “17 Miles Drive”, uma bela estrada
da costa até chegarmos a Carmel, uma das cidades mais
charmosas da costa californiana, com praias belíssimas e
lojas atraentes. Após o passeio, seguimos viagem até chegar a região de San Luís Obispo. Hospedagem.

49

Pier de Santa Monica

Dia
10

SAN LUIS OBISPO – SANTA BÁRBARA
MALIBU – LOS ANGELES
Café da manhã no hotel. Partimos pela manhã com destino a Los Angeles e, no caminho, prosseguimos para Solvang, um povoado surpreendente que parece um cantinho da Dinamarca nos Estados Unidos, até chegar a Santa
Bárbara, um balneário encantador semelhante a uma vila
colonial espanhola do século XXVII, é conhecida como Riviera Americana graças ao charme de suas ruas com traços
da arquitetura mediterrânea e construções espanholas
com lojas e restaurantes. Parada breve para almoço (NÃO
INCLUSO) próximo ao píer de Santa Bárbara e continuação
da viagem, que passará por Malibu e Santa Mônica, praias
mundialmente conhecidas. Enfim, chegaremos a Los Angeles, capital do cinema, no fim do dia. Chegada no hotel e
hospedagem. Restante do dia livre.

Dia
11

vorito das estrelas, com uma coleção de boutiques de luxo,
restaurantes, clubes de rock e discotecas. Continuaremos
rumo a Griffith Observatory, com uma vista espetacular da
bacia de Los Angeles e do famoso cartaz de Hollywood e
finalizamos a programação com tempo para caminhar na
“Calçada da Fama” e observar as estrelas que decoram uma
das calçadas mais famosas do mundo. Será possível fotografar o Grauman’s Chinese Theatre e o Dolby Theatre,
onde acontece a glamorosa entrega do Oscar. Tour pela
Universal Studios Hollywood (INGRESSOS INCLUSOS), um
parque charmoso, com uma vista incrível para o Hollywood
Studios e uma quantidade imensa de galpões e prédios de
emissoras e estúdios. Tudo isso sem contar a sensação de
saber que é por ali que são gravados os grandes sucessos
do cinema e da TV. Retorno ao hotel e hospedagem.

Dia
12

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 tão diversificados
quanto a cultura local. Tudo isso sem esquecer uma vida
noturna agitada e repleta de opções de compras – capazes de deixar qualquer um encantado. Nosso guia brasileiro
estará à disposição de todos para dar dicas e sugestões.

LOS ANGELES
Café da manhã no hotel e saída para visita à “Cidade dos
Anjos”. Iniciaremos nosso tour passando pelos pontos
mais centrais desta incrível cidade, destacamos a Cathedral of Our Lady of the Angels, informalmente chamada
de Catedral de Los Angeles, onde teremos um breve momento para apreciar seu design contemporâneo. Em seguida partiremos com destino ao Pier de Santa Monica um
dos pontos turísticos mais procurados de Los Angeles, que
além da espetacular vista para o Oceano Pacífico, considerada umas das mais belas da Califórnia, tem como atrativo o fim da ROTA 66 e o clássico carrossel que encanta
crianças e adultos. Continuamos nosso tour até chegar a
Beverly Hills, a sofisticada colina onde vivem os grandes
artistas de cinema, cruzaremos a Sunset Strip, o lugar fa-

LOS ANGELES

Retorno ao hotel e hospedagem.

Dia
13

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.

Maravilhas do Oeste Americano
Padrão TPI/JTB GROUP com hotéis centrais, passeios e ingressos para as mais imperdíveis atrações, guia acompanhante em português e
estadia mínima de duas noites nas principais cidades de cada itinerário , trazendo na experiência de viajar em grupo uma sensação de
renovação, conhecendo pessoas novas e costumes diferentes.

O que Inclui
no Tour

O que não inclui
no Tour

Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria
primeira, primeira superior e turística superior, INCLUSO café da
manhã BUFFET;

Refeições não mencionadas;

Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando
português;
Ingresso para visita ao Sequóia National Park;
Ingresso para visita ao Yosemite Park;
Ingresso para visita no Universal Studios Hollywood;

Bilhete aéreo do Brasil até Las Vegas e Los Angeles e regresso
ao Brasil;

Ingressos e passeios não mencionados como inclusos no Tour;

Seguro assistência saúde/bagagem;
Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavanderia);

Ônibus ou van de luxo com ar condicionado;
Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto COM ASSISTÊNCIA
Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia
nos Estados Unidos;
Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);

Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
Excesso de bagagem
Qualquer item não mencionado como incluso;
Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE		

HOTEL			

Las Vegas The Venetian ou Palazzo ou Aria Resort & Casino
Bakersfield
Marriott at the Convention Center
Four Points by Sheraton
Fresno
Courtyard by Marriott Fresno		
San Francisco Hilton San Francisco Union Square
Parc 55			
San Luis
Hampton Inn Suites		
Obispo
Los Angeles
The Westin Bonaventure ou
Millenium Biltmore 		

CAT
PS
P
TS
TS
P
P
TS
P
P

Nota Importante
SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TABELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS PARA
GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE
TOUR.
CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU
AGENTE DE VIAGENS.

*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.
Horários de check-in: a partir das 15:00
Horários de check-out: até as 11:00

Parte aérea sugerida: Brasil / Las Vegas // Los Angeles / Brasil
Companhias aéreas: Copa Airlines, Aeromexico, American Airlines, Delta, United e Latam.
ATENDIMENTO EXCLUSIVO EM PORTUGUÊS 24 HORAS - 1844 874 7874 | 1844 TPI 7 TPI
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