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Costa Oeste Glamourosa  
9 dias e 7 noites 

 

 

Você vai se surpreender com todo o glamour, diversidade e agitação cultural de Los Angeles, como Beverly Hills e a Calçada da 

Fama com os maiores nomes de Hollywood, e de Las Vegas, com as gigantescas luzes de neon dos letreiros da Strip e seus 

mega resorts simulando famosas locações de todo o mundo. Esta atmosfera fantástica e inigualável você pode aproveitar no tour 

Costa Oeste Glamourosa.  

Roteiro 

DIAS 

1Apresentação no aeroporto internacional para embarque com destino a Los Angeles. (Passagem aérea não incluída, consulte nossas 

excelentes tarifas). 

2 Los Angeles  
Chegada a Los Angeles, a capital do cinema, com grandes estúdios e astros do cinema. Los Angeles é uma cidade glamourosa que, além 
de famosos e do tapete vermelho, tem uma agenda bastante diversificada, com vários eventos esportivos. Ela á a capital americana do 
soccer, o nosso futebol, por conta da influência latina.  
Recepção e traslado do aeroporto de Los Angeles até o hotel. Chegada e hospedagem. Nota importante: Neste dia, nosso guia 
brasileiro encontrará o grupo no hotel. Às 19h30, teremos um encontro do grupo com o guia na recepção do hotel para apresentação 
e primeiras dicas de viagem. 

3 Los Angeles  
Café da manhã no hotel e saída para visita à “Cidade dos Anjos”. A visita panorâmica pela cidade começa pela Cathedral of Our Lady of 
the Angels, informalmente chamada de Catedral de Los Angeles, com destaque para o seu design contemporâneo. Em seguida, o 
próximo destino será o Pier de Santa Monica, um dos pontos turísticos mais procurados de Los Angeles, que além  
da espetacular vista para o Oceano Pacífico, umas das mais belas da Califórnia, tem como atrativo o fim da ROTA 66 e o clássico 
carrossel. O passeio seguirá até Beverly Hills, a sofisticada colina onde vivem os grandes artistas de cinema.  

4 Los Angeles  
Café da manhã no hotel. Hoje o dia é livre para percorrer todas as atrações que a cidade tem para oferecer: estúdios de cinema em 
plena atividade, praias com o autêntico clima da Califórnia, parques temáticos emocionantes, museus incríveis, restaurantes e 
mercados bastante diversificados com a cultura local. Você também poderá aproveitar a vida noturna agitada e repleta de opções de 
compras. Nosso guia brasileiro estará à disposição para dar dicas e sugestões. Retorno ao hotel e hospedagem. 

5 Los Angeles, Sedona, Flagstaff  
Café da manhã no hotel. Partida em direção ao Arizona acompanhando a antiga Rota 66, que hoje foi fragmentada pela nova I-40. 
Após algumas horas ao sul, você fará uma breve visita a Sedona. Rodeada pelas Red Rocks, gigantescas rochas vermelhas que formam 
o Oak Creek Canyon, é uma pequena cidade  
que mistura um clima de velho oeste com a misteriosa energia que envolve sua paisagem. Passeio pelo agradável centro, que reúne 
diversas lojas de artefatos indígenas, souvenirs e roupas. Você também vai conhecer pontos da cidade em que a energia é 
concentrada. É bastante comum encontrar pessoas que vão a estes locais para praticar ioga e meditação. Sob esse cenário, no fim do 
dia, chegada a Flagstaff. Hospedagem. 

6 Flagstaff, Grand Canyon, Las Vegas  
Café da manhã no hotel e saída rumo a Nevada. Ao longo do caminho, você conhecerá o Parque Nacional do Grand Canyon, uma das 
grandes maravilhas naturais do mundo e símbolo do oeste americano, com um incrível show de cores. A entrada no parque será pela 
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margem sul, mais conhecida como South Rim, com visita ao Bright Angel View Point, impressionantes 
miradores a mais de 2.000 metros de altura do nível do rio. Lá, você irá contemplar vistas fascinantes 
a partir de Desert View, Hermits Rest e Grand Canyon Village. O passeio segue pela bela represa 
Hoover Dam, uma das maiores hidrelétricas já construídas nos Estados  
Unidos. Em seguida, parada breve para almoço (NÃO INCLUSO) e viagem até Las Vegas, que reserva 

várias opções de entretenimento e preços acessíveis. Chegada  
e hospedagem. 

7 Las Vegas  
Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre! E nosso guia oferecerá toda a orientação necessária para que você curta a viagem 
100%. Aproveite tudo o  
que essa intensa cidade tem para oferecer. Você pode visitar as atrações disponíveis nos vários hotéis ao longo da The Strip e dar uma 
volta ao mundo em um único dia. Você pode começar o tour passeando na ponte dos suspiros ou em gôndolas dos canais de Veneza 
(The Venetian), almoçar em uma ilha dos mares do  
sul (Mandalay Bay), e jantar em um bistrô parisiense ao lado da Torre Eiffel (Hotel Paris Las Vegas). Ao entardecer, as luzes coloridas 
dos imensos cassinos começam a se acender. Se existe um lugar no mundo feito para ser vivido à noite, este lugar é Las Vegas. 

8 Las Vegas  
Dia livre. 

9 Las Vegas  
Café da manhã no hotel. Os apartamentos estarão disponíveis até às 12h. Em horário apropriado, traslado, SEM ASSISTENTE, do hotel 
até o aeroporto de Las Vegas. Nota importante: O guia brasileiro NÃO acompanha os passageiros do traslado de saída até o aeroporto. 
Como há muitos voos e conexões diferentes para a saída dos Estados Unidos, é possível que o guia brasileiro não permaneça na cidade 
neste dia até que o ultimo passageiro  
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o guia brasileiro dará previamente todas as informações aos passageiros sobre o 
traslado de saída. 

 

Serviços Incluídos 

· 7 noites de hospedagem com café da manhã. 
· Traslados aeroporto / hotel / aeroporto.  
· Guia acompanhante BRASILEIRO desde o primeiro até o último dia. 
· Transporte em ônibus de luxo com ar condicionado.  
· Ingressso para visita na Universal Studios Hollywood. 
· Ingressos para visita ao Parque Nacional do Grand Canyon.  
· Gorjetas e maleteiros nos hotéis INCLUSO (1 mala por pessoa). 
· Seguro assistência saúde/bagagem Travel Ace.  

Serviços Excluídos 

- Refeições não mencionadas. 

- Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavanderia). 

- Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais. 

- Excesso de bagagem. 

- Qualquer item não mencionado como incluído. 

- Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional. 

Opcionais 

- Seguro de cancelamento, Trip Protector.   

 

Hotéis Previstos 

Los Angeles: Millenium Biltmore ou Doubletree by Hilton Marina del Rey - Categoria Primeira 

Flagstaff: Doubletree by Hilton Flagstaff ou Springhill Suítes Flagstaff - Categoria Turista Superior 

Las Vegas: Aria Resort & Casino ou The Venetian - Categoria Turista Superior 
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