CIRCUITO REGULAR COM EXPERIENTE GUIA LOCAL

GRAND CANYON

LAS VEGAS

O MELHOR DO OESTE AMERICANO
10
5

DIAS

8

P. ALMOÇOS

Comparência no aeroporto Humberto Delgado 3 horas
antes da partida. Formalidades de embarque e partida em
voo regular, via Newark, com destino a Los Angeles. Chegada ao aeroporto e transporte para o Hotel Millennium
Biltmore ou similar. Alojamento.

Pequeno-almoço continental no hotel. Pela manhã, visita
ao Grand Canyon (zona sul), para desfrutar as belezas naturais deste deslumbrante local, que se tornou um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza e da fotografia.
De seguida, saímos em direção a Las Vegas. Pelo caminho
cruzamos a famosa “Route 66” e passamos por “Hoover
Dam”, uma das maiores barragens do mundo. Chegada à
cidade da fantasia e meca dos jogadores. Alojamento no
Planet Hollywood Resort & Casino ou similar.

2º DIA LOS ANGELES

5º DIA LAS VEGAS

VISITAS

1º DIA LISBOA / LOS ANGELES

Pequeno-almoço americano no hotel. Em hora a combinar localmente, visita panorâmica de meio-dia à cidade
de Los Angeles, com destaque para: a Downtown, a zona
financeira, o Dorotthy Chandler Pavillion (onde, entre 1969
e 1999, tinha lugar a cerimónia da entrega dos Oscars),
o Centro Cívico, Sunset Boulevard, Hollywood (incluindo o
famoso Walk of Fame), o Teatro Chinês de Mann, as zonas residenciais e comerciais de Beverly Hills e finalmente
Rodeo Drive. Restante tempo livre para visitas de gosto
pessoal ou compras. Alojamento.

3º DIA LOS ANGELES / GRAND CANYON (875 KM)

Pequeno-almoço americano no hotel. Saída de Los Angeles
em direção ao Grand Canyon, cruzando o deserto até chegarmos, ao final da tarde, àquele que é considerado uma
das Sete Maravilhas Naturais do Mundo (durante o percurso
serão realizadas apenas 2 paragens técnicas). Alojamento
no Hotel Holiday Inn Express Grand Canyon ou similar.
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4º DIA GRAND CANYON / ROUTE 66 / HOOVER DAM /
LAS VEGAS (460 KM)

NORTRAVEL, Operador de Confiança

moth Mountain Inn ou Park Inn by Radisson Fresno, ou
similar.

7º DIA MAMMOTH LAKES OU FRESNO / YOSEMITE
(108KM OU 206 KM) / SÃO FRANCISCO (309 KM)

Pequeno-almoço americano no hotel. Partida para o
fantástico Parque Nacional Yosemite, um dos maiores
símbolos da América e do oeste americano, onde poderá
apreciar, entre outros, as suas magníficas formações rochosas e cascatas. Continuação da viagem, pelo fértil vale
San Joaquin, até São Francisco. Chegada e alojamento no
Hotel Hilton San Francisco Union Square ou similar.

Pequeno-almoço americano no hotel. Dia livre em Las
Vegas para atividades de gosto pessoal: um passeio para
apreciar o desenvolvimento da “cidade que nunca dorme”,
assistir a um espetáculo em cartaz na cidade ou, porque
não, tentar a sua sorte num casino. À noite, visita panorâmica da cidade, com passagem pelos grandes casinos (situados no interior dos hotéis), onde podemos observar as
múltiplas atrações desta cidade que é um mundo à parte.
Alojamento no hotel.

8º DIA SÃO FRANCISCO

6º DIA LAS VEGAS / MAMMOTH LAKES (495 KM) OU
FRESNO (640 KM)

Pequeno-almoço americano no hotel. Em hora a combinar,
transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque
e partida em voo regular, via Washington, com destino a
Lisboa. Noite e refeição a bordo.

Pequeno-almoço americano no hotel. Desde a planície
desértica de Las Vegas, iniciamos a subida até às majestosas montanhas da Sierra Nevada. A entrada no Parque
Yosemite poderá efetuar-se por Fresno. Nesse caso o
percurso far-se-á atravessando o deserto de Mojave e a
chegada será ao fim da tarde. Alojamento no Hotel Mam-

Pequeno-almoço americano no hotel. De manhã, visita
panorâmica aos pontos de maior interesse turístico de S.
Francisco, dos quais se destacam: a Ponte Golden Gate,
o centro cívico e o típico bairro Fisherman’s Wharf. Tarde
livre para desfrutar esta fascinante cidade romântica e de
ambiente cosmopolita, dar um passeio num elétrico, efetuar visitas ou compras a gosto pessoal. Alojamento.

9º DIA SÃO FRANCISCO / LISBOA

10º DIA LISBOA

Chegada ao aeroporto. FIM DA VIAGEM

O MELHOR DO OESTE AMERICANO

SÃO FRANCISCO

P. N. YOSEMITE

CIRCUITO CLÁSSICO
LOS ANGELES • GRAND CANYON • LAS VEGAS • MAMMOTH LAKES OU FRESNO • PARQUE NACIONAL YOSEMITE • SÃO FRANCISCO
LOS ANGELES GRAND CANYON LAS VEGAS

1

2

MAMMOTH LAKES OU FRESNO SÃO FRANCISCO

2

1

DATAS DE PARTIDA

O PREÇO INCLUI

MAIO

4

11 18 25

JUNHO

1

8

JULHO

6

13 20 27

AGOSTO

3

10 17 24 31

SETEMBRO

7

14 21 28

OUTUBRO

5

12 19 26

NOVEMBRO

2

9

DEZEMBRO

14

PREÇO POR PESSOA
DATAS DE PARTIDA

2

15 22 29

16 23 30

DUPLO

INDIVID.

4Mai + 18Mai a 22Jun
+ 24Ago a 14Set + 5Out
a 23Nov

€ 2.590 € 3.530

11Mai + 21 e 28Set

€ 2.720 € 3.780

CRIANÇA
€ 1.680

29Jun a 17Ago

€ 2.890 € 3.880 € 1.870

30Nov e 14Dez

€ 2.490 € 3.350 € 1.680

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 290. Nota: valores
das taxas de aviação sujeitos a alteração. Preço da criança (2-11 anos),
compartilhando o quarto com dois adultos. (mínimo 2 participantes).

• Passagem aérea, em económica, para os percursos indicados, em voos
regulares United Airlines, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 22 kg;
• Transporte do aeroporto para o hotel em Los Angeles;
• Transporte do hotel para o aeroporto em São Francisco;
• 8 Noites de alojamento no circuito nos hotéis indicados ou similares, em
regime de alojamento e pequeno-almoço;
• Circuito em autocarro de turismo com ar condicionado, de acordo com
o itinerário;
• Acompanhamento durante o circuito (do 3º ao 7º dias) por um guia de
língua espanhola ou bilingue (espanhol/português), mediante disponibilidade;
• Meio-dia de visita de Los Angeles, acompanhado por guia local de língua
espanhola ou bilingue (espanhol/português), mediante disponibilidade;
• Meio-dia de visita de São Francisco, acompanhado por guia local de
língua espanhola ou bilingue (espanhol/português), mediante disponibilidade;
• Todas as visitas mencionadas no programa que não constem como facultativas ou opcionais;
• Serviços de bagageiros nos hotéis (1 peça de bagagem por pessoa), durante o circuito (3º ao 7º dia);
• Seguro Multiviagens – capital de € 30.000*;
• Taxas hoteleiras, de turismo e serviço e IVA;
• Taxas de aviação - €290.
* Seguros complementares pág. 58

SÃO FRANCISCO

MAMMOTH LAKES
YOSEMITE
LAS VEGAS
LOS ANGELES

O PREÇO NÃO INCLUI
• Bebidas e despesas de caráter pessoal e quaisquer serviços não
mencionados como incluídos;
• Gratificações.

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
• Obrigatoriedade de obtenção de autorização de entrada nos Estados Unidos, através do site: www.cbp.gov/esta *
• Passaporte individual de leitura ótica com prazo mínimo de validade de 6 meses após a data de entrada nos EUA;
*Os cidadãos portugueses que viajaram para o Irão, Iraque, Sudão ou
Síria a partir de 1 de Março de 2011 (com exceção de viagem com fim
diplomático ou militar) ou cidadãos com dupla nacionalidade com um
destes países, terão de se deslocar à embaixada dos EUA e tratar de
visto adicional.

NOTA IMPORTANTE
• Os hotéis nos Estados Unidos obrigam à apresentação de cartão de
crédito, aquando do check-in, para garantir pagamento de eventuais
despesas extras.
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