Não é possível exibir esta imagem no momento.

Nashville, Memphis & New Orleans
Triângulo da Música
Saídas:  sempre chegando às terças-feiras em Nashville.
 1º Dia - Origem / Nashville
Chegada em Nashville e transfer para o hotel. Em seguida tour da cidade de aproximadamente 3 horas. Visitando Centro
Histórico, Riverfront, Broadway, Vanderbilt University, Centennial Park, onde se encontra uma réplica do Parthenon em
tamanho original, Music Row, onde estão as principais editoras musicais e gravadoras. A noite é livre. Os chamados “Honky
Tonks” (bares com música ao vivo), são altamente recomendados.
 2º Dia - Nashville – Lynchburg
Saída do hotel pela manhã para uma viagem (cerca de uma hora e meia) para uma visita a destilaria Jack Daniel’s em
Lynchburgh. A parada para o almoço (não incluído) será num povoado histórico onde há várias opções de restaurantes que
servem a famosa culinária sulista exatamente igual à que Mr. Jack saboreava há um século atrás.
 3º Dia - Nashville - Memphis
Saída de Nashville pela manhã com destino a Memphis, com uma parada no meio do caminho para visita ao Museu de Tina
Turner. Chegada a Memphis e tour da cidade passando pelos mais importantes pontos turísticos como Beale Street, Pirâmide
e Riverside Drive. Sugestões para o resto do dia: Rock and Soul Museum, Sun Studio ou ainda uma visita ao Museu dos Direitos
Humanos. A dica para a noite é jantar no B.B King Club (não incluído) para uma noitada de blues e autêntica culinária sulista.
 4º Dia - Memphis - Cleveland
Saída pela manhã para visita a Graceland (entradas incluídas). Em seguida partiremos para Cleveland no estado do Mississipi
passando por Clarksdale onde se encontra a celebrada Devil’s Crossroads, local mítico segundo a lenda o cantor de blues
Robert Johnson vendeu a alma para o diabo em troca de fama e fortuna. Continuando em direção a Cleveland onde se
encontra o Museu Grammy. Alojamento.
 5º Dia - Cleveland – Vicksburg
Saída de Cleveland pela manhã com destino a Vicksburg, passando por um trecho da emblemática Rota 61 imortalizada no
disco de Bob Dylan “Highway 61 Revised” de 1965. A próxima parada será em Indianola para visita ao Museu do B.B. King
(entradas incluídas). Chegada em Vicksburg à tarde e alojamento.
 6º Dia - Vicksburg – New Orleans
Saída de Vicksburg pela manhã em direção a New Orleans, passando por Natchez, cidade histórica de mais de 300 anos as
margens do rio Mississipi com suas magníficas casas Antebellum (residências construídas antes da Guerra Civil), passando por
Baton Rouge (capital da Louisiana). A sugestão à noite, visita a famosa Bourbon Street, para uma noitada de jazz, Cajun Music e
jambalaya, prato típico da Louisiana.
 7º Dia - New Orleans
Saída pela manhã para um city tour de aproximadamente 3 horas, visitando o French Quarter, Riverfront, French Market,
Garden District, e Distrito Financeiro. A tarde é livre para atividades independentes.
 8º Dia - New Orleans / Origem
Traslado ao aeroporto internacional de New Orleans. Embarque para a cidade de Origem.
"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita acima ou seja, poderá ser alterada a critério do guia/receptivo
local."
Alterações de valores poderão ocorrer sem aviso na parte terrestre e aérea.
Passaporte deve ter validade superior a 6 meses da data da viagem.
Cidadão brasileiro necessita de visto para entrar no país.
Passeios calculados em base de tour regular (em ônibus) guiados em português..
NÃO SÃO ACEITAS para embarque: Fotocopias de documentos, Carteira Nacional de Habilitação, Carteiras emitidas por
entidades de classe CREA, OAB, CRM e entidades militares. Não nos responsabilizamos por problemas que possam vir a
ocorrer em alfândegas e postos de entrada ou saída do país visitado.
INCLUI: Hospedagem com café da manhã em Nashville (2 noites), Memplhis (1 noite), Cleveland (1 noite) , Vicksburg (1 noite)
e New Orleans (2 noites), traslados de chegada e saída em Nashville e New Orleans, city tour em Nashville, Memphis e New
Orleans, entradas em Graceland em Memphis e museu do B. B. King em Indianola e guia acompanhante em português.
Assistência de Viagem Travel Ace.
NÃO INCLUI: Passagem aérea, almoços e jantares, transporte de bagagens, bebidas.

