Yellowstone, Grand Canyon e Outros Parques
Nacionais 14 dias e 12 noites

Do deserto Mojave ao Monument Valley dos índios navajo, a proposta desse roteiro é ter contato com as áreas naturais preservadas pelos
Estados Unidos. São doze noites que tem início em Los Angeles e segue explorando destinos que surpreendem pelas características de seu
território, seus lagos, as cores e formas de sua geografia. Uma beleza segue à outra, finalizando a viagem em Las Vegas, para voltar ao Brasil
por Los Angeles.

Roteiro
DIAS
1 Apresentação no aeroporto internacional e embarque com destino a Los Angeles. (Bilhete aéreo opcional).
2 Los Angeles
Chegada no aeroporto de Los Angeles e após a retirar a bagagem, os passageiros deverão se dirigir por conta própria na saída onde
terá uma placa em vermelho escrito: "HOTEL AND COURTESY SHUTTLES" pegue o ônibus azul com o nome Hilton LAX Airport (este
Shuttle estará disponível de 15 em 15 minutos). Traslado ao hotel. Os apartamentos estarão disponíveis a partir das 16:00h. Restante
do dia livre.
3 Los Angeles
Pela manhã apresentação no lobby do hotel para saída e visita panorâmica à cidade, passando por Beverly Hills, Hollywood, Rodeo
Drive, Sunset Blvd, áreas residenciais e comerciais, em ônibus de turismo com ar condicionado e narração via guia de áudio com fones
de ouvido em Inglês e Espanhol. Restante do dia livre. Hospedagem.
4 Los Angeles, Phoenix, Scottsdale
Saída de Los Angeles, aproveite a paisagem enquanto viaja pelo Deserto de Mojave através do rio Colorado para o Arizona. Descubra
um oásis do deserto, Phoenix / Scottsdale, uma mistura de arquitetura do sudoeste e magnífico cacto saguaro. Esta é uma introdução
do oeste americano!
5 Phoenix, Scottsdale, Sedona, Grand Canyon
Esta manhã, a jornada continua pelo deserto do Arizona para a adorável cidade de Sedona e através do Oak Creek Canyon. A área,
conhecida por sua paisagens espetaculares, tem sido o cenário para muitos filmes. O dia termina com uma visita ao Grand Canyon,
uma das sete maravilhas naturais do mundo.
6 Grand Canyon, Monument Valley, Canyonlands, Moab
Nesta manhã, continue com o deserto pintado e Monument Valley, terra do indiano Navajo, uma terra encantada de montes e
espinhos. Enquanto viaja para Moab, vislumbre de outro maravilhoso Nacional Parque no sul de Utah: Canyonlands. Sua beleza
escarpada é apenas um prelúdio para a jornada do dia seguinte.
7 Moab, Arches National Park, Rock Springs
Continue o circuito com mais um magnífico Parque Nacional: Arcos, uma sinfonia de cores e formas, criado pelas forças da natureza. A
próxima parada, Flaming
Gorge, tem vistas encantadoras e inesquecíveis. O passeio chegará a Rock Springs à tarde.
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8 Rock Springs, Grand Teton National Park, Jackson Hole
No início da manhã vamos para uma visita a Grand Teton Parque Nacional, onde os picos de granito
irregulares refletem uma infinidade de lagos alpinos. Suas florestas exuberantes são o lar de antílope,
mula, cervo, esquilos e blue jays coloridos. O passeio continua até Jackson Hole, Wyoming, a cidade
que simboliza o verdadeiro Oeste Selvagem.
9 Jackson Hole, Yellowstone National Park
Aproveite um dia de descoberta no primeiro parque nacional dos Estados Unidos:
Yellowstone. O parque tem muitas características especiais, como geysers, vulcões de lama, águias caras e rebanhos de bisonte
vagando livremente nas pradarias. Todo o dia é livre para explorar essa maravilha natural e com sorte, veja um vislumbre de um urso!
10 Yellowstone National Park, Salt Lake City
Viaje para o sul da capital do estado de Utah, Salt Lake City, anfitrião dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002. Visitar o templo
Quadrado, o Tabernáculo Mórmon e o Capitólio Estadual antes da chegada ao hotel.
11 Salt Lake City, Bryce
Saída de Salt Lake City para Bryce Canyon. Vamos passar algum tempo desfrutando a paisagem inesquecível: um design intrincado de
pináculos de arenito e grutas. Este parque tem uma deslumbrante variedade de cores e formas que até os mais talentosos artistas
teriam dificuldades de capturar.
12 Bryce, Zion, Las Vegas
Nesta manhã vamos conhecer outro impressionante parque nacional: Zion. Os planaltos do parque e paisagens deslumbrantes são de
tirar fôlego. Continue ao longo do rio Virgin até o Mojave Desert e o estado de Nevada. A tarde, vamos chegar em Las Vegas, a cidade
das luzes.
13 Las Vegas, Los Angeles
Manhã livre para desfrutar de Las Vegas. Relaxe na piscina, compre ou visite qualquer uma das muitas atrações nesta agitada. Partida
para o oeste através dos desertos do sul da Califórnia. Chegada na área de Los Angeles pela tarde.
14 Los Angeles
Os apartamentos estarão disponíveis até às 12h. Traslado de shuttle do hotel ao aeroporto.

Serviços Incluídos
· Programa de 12 noites de hospedagem com acompanhamento de guia multilíngüe*.
· Traslados de chegada e saída em Los Angeles (em Shuttle do hotel).
· Passeio em Los Angeles com narração ao vivo em inglês e espanhol.
· Ingressos para: Grand Canyon, Monument Valley, Yellowstone, Bryce Canyon e todos os parques nacionais do
roteiro.

Serviços Excluídos
- Refeições não mencionadas.
- Seguro assistência saúde/bagagem.
- 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

· Cartão de assistência Gta Bronze.
· Cartão de assistência Gta Euromax.
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Observações
* A empresa organizadora do circuito informa:
1. Caso não alcance o número mínimo de passageiros inscritos para a saída, com 28 dias de
antecedência poderá:
alterar o programa ou cancelar a saída e oferecer programa alternativo ou cancelar a saída e devolver os valores pagos
referentes à parte terrestre
2. A inclusão da língua espanhola do guia acompanhante ocorre conforme a nacionalidade dos passageiros inscritos. Essa
informação será providenciada após a confirmação da reserva e estará sujeita a alteração até 28 dias antes do início dos serviços.
3. Em função de disponibilidade nos hotéis, a 1ª e a última noite em Los Angeles poderão ser confirmadas em hotel alternativo, o
que implicará em transporte por conta dos passageiros entre os hotéis (3º dia: do hotel de hospedagem para o hotel de saída do
programa; 13º dia: do local de chegada do programa para o hotel alternativo confirmado).
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