Califórnia Espetacular
1º - Las Vegas (Nevada)
Chegada em Las Vegas e traslado privativo do aeroporto ao hotel. Os quartos estarão disponíveis a partir das
16h00. Restante do dia livre, para atividades independentes.

2º - Las Vegas (Nevada)
Manhã livre. À tarde, faremos um tour de compras (5 h de duração) em um Outlet. Opcional: À noite,
possibilidade de fazer um "tour by night" para conhecer a famosa avenida "Strip", um show de luzes e neon, e a
"Fremont Street Experience " em downtown.

3º - Las Vegas (Nevada)
Manhã livre. À tarde faremos um tour de compras (5 h de duração) em um Outlet. Opcionais: Passeio ao Grand
Canyon de ônibus ou helicóptero, excursão para conhecer a enorme barragem "Hoover dam" e tickets para
shows noturnos.

4º - Las Vegas (Nevada) | San Diego
Distância entre as cidades: 427 km. Partiremos de Las Vegas atravessando o deserto de Mojave com destino a
San Diego, uma das mais belas cidades do sul da Califórnia. Opcional: San Diego à noite com jantar.

5º - San Diego | Los Angeles
Distância entre as cidades: 180 km. Pela manhã um city tour para conhecer os principais pontos turísticos desta
encantadora cidade de San Diego. À tarde, continuaremos a viagem com destino a Los Angeles. Opcional:
Compras e jantar na famosa cidade de Santa Monica.

6º - Los Angeles
Pela manhã faremos um tour por Los Angeles "a Cidade dos Anjos", começando por downtown e Olvera Street,
passando pelo Walt Disney Concert Hall e o centro musical da cidade. Depois prosseguiremos até a badalada
Sunset Blvd., a sofisticada Rodeo Drive e chegando ao coração de Hollywood, onde visitaremos a calçada da
fama, o teatro Dolby onde acontece a entrega do Oscar. Opcional: Universal Studios (4 horas) com traslados.

7º - Los Angeles | Santa Barbara
Distância entre as cidades: 163 km. Pela manhã, partiremos em direção a cidade histórica de Santa Barbara,
antes conhecida como "a Rainha das Missões", que guarda traços marcantes da presença Espanhola na região,
e hoje chamada de Riviera Americana. Tarde e noite livres.

8º - Santa Barbara | Carmel Valley | Monterey
Distância entre as cidades: 381 km. Saída de Santa Barbara com destino a Carmel, uma sofisticada cidade com
seus charmosos cafés, boutiques, galerias de arte, etc. Depois, percorreremos a estrada litorânea conhecida
como "17 miles drive" com lindas vistas panorâmicas. Seguiremos para Monterrey, que foi a primeira capital da
Califórnia. Visitaremos a rua "Cannery Row", cheia de souvenires e restaurantes a beira mar. Opcional:
"Monterey Bay Aquarium", o famoso aquario de Monterrey.

9º - Monterey | San Francisco
Distância entre as cidades: 190 km. Hoje continuaremos a nossa viagem para São Francisco. Pela manhã
faremos um tour pela cidade que é conhecida como "The City by the Bay", com suas diversas atrações como: a
ponte "Golden Gate", o vibrante centro da cidade "Union Square", Twin Peaks e o Pier 39. Hospedagem.
Opcional: tour by night com jantar em um restaurante local.

10º - San Francisco
Dia livre para atividades de caráter pessoal. Opcional: Pela manhã passeio à Sausalito, uma antiga vila de
pescadoras e hoje um sofisticado balneário com opções de restaurantes.

11º - San Francisco | Napa | San Francisco
Hoje visitaremos a região vinícola de Napa Valley. Faremos um tour e degustação de vinhos acompanhado de
um almoço (estilo pic-nic) ao ar livre em uma das vinícolas locais. Delicie-se no mundo dos vinhos da Califórnia.
Noite livre.

12º - San Francisco | Guarulhos
Traslado privativo ao aeroporto e fim dos nossos serviços. Atentar que o check-out deve ser feito até às 11h.

Serviços Incluídos
11 noites de hospedagem em hotel de primeira categoria com café da manhã americano;
Serviços de maleteiros nos hotéis (máximo de 2 malas por pessoa);
Todo o trajeto terrestre em ônibus de turismo de luxo;
Guia de língua portuguesa durante todo o percurso em ônibus;
City tour em Los Angeles e São Francisco;
Tour de compras em dois Outlets em Las Vegas;
Entrada para a 17 Mile Drive;
Excursão a uma vinícola em Napa Valley incluindo degustação de vinhos e almoço;
Gratificações para motorista e guia;

Serviços Excluídos
Tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído no programa. Para mais detalhes ver
"Condições Gerais".
Passaporte e visto não estão incluídos no valor.
Taxas de embarque não estão incluídas no valor do programa.

CALIFÓRNIA ESPETACULAR
Início em Las Vegas: 12 setembro 2017
Inclui: 11 noites de hospedagem em hotel de primeira categoria com café da manhã americano + serviços de maleteiros nos hotéis (máximo de 2 malas por pessoa) +
todo o terrestre em ônibus de turismo de luxo + guia de língua portuguesa durante todo o percurso em ônibus + city tour em Los Angeles e São Francisco
+ tour de compras em dois Outlets em Las Vegas + entrada para a 17 Mile Drive + excursão a uma vinícola em Napa Valley incluindo degustação de vinhos e almoço
+gratificações para motorista e guia

CALIFÓRNIA ESPETACULAR
SAÍDA

DUPLO

TRIPLO

INDIVIDUAL

QUÁDRUPLO

12 Setembro 2017

$3.773

$3.325

$5.523

$3.102

HOTÉIS PREVISTOS:
Las Vegas: Treasure Island
San Diego: Embassy Suites by Hilton San Diego
Los Angeles: Millennium Biltmore
Santa Barbara: Hyatt Santa Barbara
Monterey: Intercontinental The Clement Monterey
São Francisco: Stanford Court

PROMOÇÃO POR
TEMPO LIMITADO

ATENÇÃO:
. Passaporte e visto não estão incluídos no valor do programa.
Passagens aéreas internacionais desde o Brasil até o destino e vice-versa não estão incluídas no valor do programa.

OBS: Preços por pessoa em dólares norte americanos, somente parte terrestre, para um mínimo de 20 participantes.

TARIFAS SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

