
 

 

 

Cumes do Yosemite - 8 dias 

 
Saídas Garantidas 
04/07, 15/08, 26/09, 10/10/2020 
 
 
 1º Dia - Origem / San Francisco  
Embarque em voo com destino a São Francisco. Recepção em San Francisco e traslado para pernoite no hotel Red Roof Inn 
Plus. 
 
 2º Dia - San Francisco - Parque Yosemite 
08h:00- Encontro com o guia para início da viagem em direção ao Sul do Parque Yosemite. Caminhada pelo bosque das 
Sequoias gigantes, algumas com mais de 115 m de altura e idade aproximada de 1.800 anos. Parada durante a tarde para 
almoço em formato de box lunch (picnic). O dia termina com a observação do pôr do sol no Yosemite Valley. Retorno para 
pernoite em Cabanas Curry Village (banheiros compartilhados). Duração prevista de 03h:50min- 320 km. 
 
 3º Dia - Parque Yosemite - Glaciar Point e Trilha de John Muir  
Café da manhã e deslocamento até o icônico Glacier Point. A partir deste ponto pode-se desfrutar da impressionante vista do 
Half Dome, assim como também do Little Yosemite Valley e das cachoeiras Vernal e Nevada. O profundo vale e seus 
penhascos foram talhados no passado pelas geleiras glaciais. Esta caminhada que é feita paralelamente ao “Half Dome”, assim 
como pelo vale criado pelo rio Mercedes. Ao chegar no local conhecido como “Little Yosemite Valley” se inicia efetivamente a 
Trilha de John Muir, passando pelas cachoeiras de Vernal e Nevada, no coração do Vale do Yosemite. Duração prevista de 
06h:00 - 15km  
 

 4º Dia - Parque Yosemite - North Dome  
Café da manhã e saída para início da trilha do “North Dome”. Trata-se de uma trilha pouco utilizada e que passa por diversos 
bosques antigos, paralelo ao Yosemite Valley. Desde o North Dome pode-se desfrutar de vista única do Half Dome, assim 
como de todo o vale. Parada durante a tarde para almoço em formato de box lunch (picnic). Duração prevista de 06h:00 - 15 km. 
 
 5º Dia - Parque Yosemite - Lago May e Mount Hoffman 
Saída após o café da manhã para caminhada leve em Mount Hoffman, um dos picos mais memoráveis do parque. A trilha tem 
início no lago May, um dos pontos mais bonitos do parque, chega-se até o cume através de uma trilha, de onde é possível 
avistar o Half Dome, o Yosemite Valley e as terras selvagens do norte. Parada durante a tarde para almoço em formato de box 
lunch (picnic). Duração prevista de 06h:00 - 15 km. 
 

 6º Dia -Parque Yosemite - Mount Dana 
Saída após o café da manhã para subida até o Monte Dana, o segundo pico mais alto do parque, com 3.979m. O pico se 
encontra no limite oriental da Serra Nevada. Teremos a visão do “Tuolumne Meadows” durante o percurso, assim como o 
deserto montanhoso de Yosemite. Parada durante a tarde para almoço em formato de box lunch (picnic). Duração prevista de 
05h:00 - 8 km. 
 
 7º Dia - Parque Yosemite - San Francisco 
Saída após o café da manhã em direção a San Francisco (aproximadamente 4h viagem). Tempo livre para visitar e explorar os 
principais pontos da cidade como: Chinatown, Coit Tower e Fisherman's Wharf. Pernoite no Red Roof Inn Plus South San 
Francisco ou similar. Parada durante a tarde para almoço em formato de box lunch (picnic). Duração prevista de 08h:00 – 327 km 
 

 8º Dia - San Francisco / Origem 
Café da manhã e saída do hotel até as 11h:00 para traslado até o aeroporto. 

 

 

 



 

 

 

 

"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser alterada a critério do 
guia/receptivo local." 

Inclui: 2 noites em hotel categoria Turística, 5 noites em barracas comunitárias (4 pessoas) com banheiro compartilhado dentro 
do parque, 7 cafés da manhã, 6 box lunch (tipo picnic), 5 días de caminhadas guiadas conforme descritivo, entradas no Parque 
Yosemite, guias credenciados de língua inglesa e assistência de viagem. 
 
Não Inclui: Bebidas, Jantares, Gorjetas (entre US$ 50, a US$ 80,) por pessoa e carregadores para as malas. 
 
 
Recomendações: 
Levar apenas uma mala, de preferência das tipo sacolas (máximo de 23 kg) 
 
Os lanches de trilha são preparados em conjunto com todos participantes 
 
Não são entregues garrafas de agua descartáveis. Cada participante tem deve levar seu próprio cantil/garrafa de agua. 
 
Cada participante deve levar seu próprio saco de dormir.  
 
Gorjetas são frequentes em todo o país (fazem parte do salário dos trabalhadores). É costume entregar de 18 a 20% em 
restaurantes, bares e similares.  
 
 
 
 


