
OESTE COMPLETO  
Início do tour em Los Angeles 

 

Saídas 2020: * Janeiro: 11, 18, 25 * Fevereiro: 01, 08, 15, 22, 29 * Março: 07, 14, 21, 28 * Abril: 04, 11, 18, 25 

 

 

Inclui: 09 noites de hospedagem com café da manhã (8 tipo americano e 1 continental) em hotéis de categoria primeira + 

circuito em ônibus, microônibus ou van de acordo com o número de participantes + visita ao Grand Canyon + passeio 

noturno por Las Vegas + visita ao Parque Nacional de Yosemite + city Tour em São Francisco e Los Angeles + transfers 

aeroporto / hotel / aeroporto + visitas com acompanhamento de guias locais falando espanhol ou português (o guia estará 

com o grupo a partir do 2º dia) + transporte gratuito de 1 mala por pessoa. 

 

            

SAÍDAS 2020 

SAÍDAS DUPLO TRIPLO INDIVIDUAL QUÁDRUPLO CRIANÇA 

11 a 25 janeiro 2020 
$2.105 $1.923 $3.185 $1.819 $1.227 

01 a 29 fevereiro 2020 

07 março 2020 $2.242 $1.997 $3.473 $1.875 $1.227 

14 e 21 março 2020 $2.400 $2.110 $3.789 $1.954 $1.227 

28 março 2020 
$2.358 $2.081 $3.704 $1.933 $1.227 

04 a 25 abril 2020 

      
HOTÉIS PREVISTOS: 

LOS ANGELES (Culver City): Courtyyard By Marriott Los Angeles Westside 

GRAND CANYON: Holiday Inn Express Grand Canyon 

LAS VEGAS: Luxor Hotel & Casino / Bally´s Hotel & Casino Las Vegas 

FRESNO (Coarsegold): Chukchansi Gold Resort & Casino ou MAMMOTH: Mammoth Mountain Inn 

SÃO FRANCISCO: Hilton São Francisco Union Square 

SANTA MARIA: Santa Maria Inn ou LOMPOC: Holiday Inn Express 

 

 

 

ATENÇÃO: 

. Transfers no horário entre 7h e 22h. 

. Transporte gratuito de 1 mala por pessoa (qualquer excesso de bagagem fica sujeito a disponibilidade de transporte e aos 

custos inerentes deste excesso).    

. Valores para crianças de 2 a 12 anos, dividindo o quarto duplo com 2 adultos. 

. Passagens aéreas internacionais desde o Brasil até o destino e vice-versa não estão incluídas no valor do programa.  

. Passaporte e visto não estão incluídos no valor do programa. 

 . Nos Estados Unidos a disposição dos quartos segue a ordem: Single e Duplo: 01 cama  // Triplo e Quádruplo: 02 camas. 

. Valor para Duplo Twin é o mesmo de Duplo. Porém não é garantido que no quarto tenham duas camas, ainda que seja 

feita a solicitação.  

. No 5º dia, durante o verão, a hospedagem pode ser feita em Mammoth Lake ao invés de Fresno. 

. No 10º dia, o voo de regresso deve ser programado para depois das cinco da tarde (17h) para que dê tempo de realizar o 

 tour de cidade programado para este dia. 
  

. O horário de recolhida no Hotel Courtyard by Marriott Los Angeles Westside é às 7h. Caso seja confirmado outro hotel, 

consulte-nos sobre o horário de pick-up.  

 

 

OBS: Preços por pessoa e em dólares norte americanos, somente parte terrestre, para um mínimo de 2 participantes. 

 

 

TARIFAS SUJEITAS A DISPONIBILIDADE E ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. 


