
 
Estados Unidos - Parques Nacionais Americanos - 12 dias 

Saídas garantidas:  Guia bilíngue espanhol  
25/05/2020          
08, 22/06/2020 
06, 13, 20 e 27/07/2020 
03, 10, 17, 24 e 31/08/2020 
07 e 21/09/2020 
05/10/2020 

 1º Dia - Origem / Los Angeles  
Chegada à cidade de Los Angeles, traslado para hospedagem no hotel escolhido. 
 
 2º Dia - Los Angeles 
Café da manhã no hotel. Saída para visita à sofisticada Beverly Hills, seguimos até Hollywood para um passeio no Hollywood 
Boulevard, com o lendário Teatro Chinês e a famosa Calçada da Fama. Depois, visita a Downtown, o distrito financeiro e o 
bairro Mexicano. Almoço (não incluso). Tarde livre para caminhada. Jantar (não incluso) e retorno para a hospedagem.  
Opcional: Visita à Universal Studios.  
 
 3º Dia - Los Angeles - Palm Springs - Joshua Tree - Laughlin (560 km – 6:00hs) 
Café da manhã no hotel. Saída para Palm Springs, um oásis no deserto, e para a famosa estação de águas termais. Após o 
almoço (não incluso), saída para visita ao Parque Nacional Joshua Tree, com 3.000 KM ² de deserto a quase 1.000 metros de 
altitude, local de inigualáveis formações geológicas em um cenário espetacular. Seu nome provém de uma espécie de árvore 
que cresce na região. O parque abriga alguns dos fenômenos geológicos mais interessantes dos desertos da Califórnia,  
escarpadas montanhas rochosas e monólitos de granito são provas de como a força da natureza deu forma a esta terra. 
Continuação da viagem para Laughlin. Jantar (não incluso) e hospedagem. 
 
 4º Dia - Laughlin - Grand Canyon/Tusayan (330 km – 03:20hs) 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, viagem para o Grand Canyon, sem dúvida um dos dias mais memoráveis da viagem. 
Almoço (não incluído). Passeio pela borda sul para ver um das mais belas maravilhas do mundo, resultado de milhões de anos 
de erosão, vento e água, com impressionantes paisagens de formas, cores e sombras. Jantar (não incluso) e hospedagem em 
Tusayan. 
Opcional: Passeio de helicóptero pelo canyon.  
 
 5º Dia - Grand Canyon / Tusayan - Monument Valley – Kanab (600 km – 6:30hs) 
Café da manhã no hotel. Continuação da visita ao parque até o Povoado de Gand Canyon, através da rota panorâmica “Desert 
View Drive”. No trajeto, pode-se aproveitar as várias paradas em mirantes como o Grand View e Navajo. Saída para o 
Monument Valley, rodeado por colinas vermelhas que serviram de cenário para inúmeros filmes de faroeste. Almoço (não 
incluso). Paradas em Lake Powell e Represa Glen Canyon. Este é o segundo maior lago artificial dos Estados Unidos, 300 km 
de extensão com um total de 3136 km. Aqui encontra-se 96 canyons (coloração magnífica, especialmente no nascer e por do 
sol), ruínas indígenas, ilhas e formações rochosas impressionantes. Jantar (não incluso) e hospedagem em Kanab. 
Opcionais: Tour em Jipe com índios Navajos e voo panorâmico sobre Lake Powel 
 
 6º Dia - Kanab - Bryce - Las Vegas (660 km – 06:30hs) 
Café da manhã no hotel. Saída para visitar o Bryce Canyon, um dos parques nacionais mais fascinantes de Utah. Os mórmons 
descobriram este local no século XIX. As formas e sombras das pedras dos Pink Cliffs variam constantemente desde o 
amanhecer até o anoitecer. Almoço (não incluso). Continuação para a cidade de St. George, fundada pelos mórmons e parada 
para visitar o Templo Mórmon. Chegada a Las Vegas, a capital mundial do jogo. Jantar (não incluso) e hospedagem. 
Opcional: Las Vegas Noturna em veículo com guia em idioma espanhol. 
 
 7º Dia - Las Vegas 
Café da manhã no hotel. Dia livre para explorar, hoje poderão desfrutar da piscina, os cassinos e as compras. Almoço, jantar 
(não inclusos) e pernoite. 
 
 8º Dia - Las Vegas - Death Valley - Mammoth Lakes (530km – 6hs) 
Café da manhã no hotel. Nesta manhã atravessaremos o deserto de Nevada rumo a Pahrump e Shoshone. Ao entrar na 
Califórnia, começa o descenso pelo impressionante Death Valley, aproximadamente 100m abaixo do nível do mar. É uma 
região tão desolada que os primeiros cowboys que chegaram a descreveram como “Sem rios onde beber e sem árvores para 
se pendurar”. Parada em Badwater Point, o lugar mais baixo do vale, em Furnace Creek, e as dunas de Stovepipe. Almoço (não 
incluso). Continuamos a viagem até Mammoth Lakes. Jantar (não incluso) e hospedagem.  
Nota: se a temperatura estiver muito alta em Death Valley, esta visita será substituída para o Tonopah Historic Mining Park, 
uma antiga mina de prata. 
 
 



 
 9º Dia - Mammoth Lakes - Yosemite - Modesto (475km – 6h) 
Café da manhã no hotel. Saída para visita ao majestoso Yosemite National Park, um dos parques mais espetaculares da 
Califórnia. O Yosemite surpreende por seus bosques e paisagens alpinas com cachoeiras magníficas: Half Dome, Yosemite 
Valley, Bridalveil Falls e Yosemite Falls, e também uma aldeia fundada pelos primeiros colonizadores na parte sul do parque.. 
Almoço (não incluso). A tarde, saída em direção a Modesto, atravessando a fértil terra de Central Valley. Jantar (não incluso) e 
hospedagem. 
 
 10º Dia - Modesto - San Francisco (145 km - 1h30) 
Café da manhã no hotel. Visita panorâmica na cidade de San Francisco, uma das mais fotografadas, filmadas e documentadas 
do mundo, com sua arrebatadora mescla de história e moderna sofisticação. Construída sobre várias colinas, a cidade é a joia 
da maravilhosa baía, aos pés das montanhas. Seguimos pelo distrito financeiro, Union Square, Chinatown, até cruzar a Ponte 
Golden Gate, chegando na pitoresca cidade de Sausalito, do outro lado da baía. Almoço (não incluso). Tarde livre e noite de 
Jazz durante o jantar. Jantar (não incluso). Retorno para hospedagem. 
Opcional: San Francisco Noturna em limusine com guia em idioma espanhol (1h). 
 
 11º Dia - San Francisco  
Café da manhã no hotel. Manhã livre. Almoço e jantar não inclusos.  
Opcional: Saída para a região vinícola mais famosa da Califórnia, localizada ao norte de San Francisco e San Pablo Bay. Os 
melhores vinhedos estão nos vales de Napa & Sonoma, onde se produzem os conceituados vinhos californianos, além de 
outros que utilizam métodos franceses e italianos. Desfrutaremos uma visita com degustação em duas vinícolas locais. 
Traslado de volta para San Francisco. 
 
 12º Dia - San Francisco / Origem 
Café da manhã no hotel. Manhã livre. Almoço não incluso. Encontro no hotel e traslado ao aeroporto. 

 
O ponto de encontro para o serviço de transfer aeroporto-hotel é no terminal internacional, saída C. O guia tem uma placa que 
indica o nome de “GO WEST, Bienvenido”. Não haverá placas com nomes individualizados. 
 
“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.  
 
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 espanhol.. 
 
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 continental diário em Los Angeles (2 noites), Laughlin (1 noite), Tusayan (1 noite), 
Kanab (1 noite), Las Vegas (2 noites), Mammoth Lakes (1 noite), Modesto (1 noite) e San Francisco (2 noites),  traslados e passeios 
em base regular, entrada aos seguintes parques: Joshua Tree, Grand Canyon, Monument Valley, Bryce Canyon, Death Valley e 
Yosemite. Guia credenciado bilíngue espanhol e assistência de Viagem Travel Ace. 
 
NÃO INCLUI: Passagem aérea, almoços e jantares, transporte de bagagens, bebidas, Excursões opcionais: Universal Studios, 
Sobrevoo de helicóptero no Grand Canyon (25 min), Monument Valley Jeep tour, Las Vegas Noturna (em veículo com guia), 
Voo panorâmico em Lake Powell (35-45 min), San Francisco Noturna, Cruzeiro pela Baía de San Francisco, excursão de dia 
completo ao Vale de Napa (em inglês) e Gorjetas ao motorista e ao guia ($3-$4 por dia e por pessoa é o costume padrão nos 
Estados Unidos e Canadá). 


