
Oeste Americano com Grand Canyon 
 

 

Dia a Dia 

1º dia - Los Angeles 

Chegada a Los Angeles, traslado ao hotel e restante do dia livre. Sugestão de passeio (não 

incluso no pacote) - Disneyland. 

2º dia - Los Angeles / Grand Canyon 

Café da manhã e, em seguida, saída de Los Angeles pelo deserto até o Parque Nacional do 

Grand Canyon, com chegada ao fim do dia. 

3º dia - Grand Canyon / Rota 66 / Hoover Dam / Las Vegas 

Café da manhã e, em seguida, visita ao Grand Canyon, uma paisagem ideal para ser 

fotografada. Ao final da tarde, viagem para Las Vegas, considerada a capital do 

entretenimento. Chegada ao final do dia. 

4º dia - Las Vegas 

Café da manhã e dia livre. À noite, tour pelo famoso letreiro da entrada de Las Vegas, Fontes 

do Bellagio, Vulcão do Mirage, entre outros pontos turísticos. 

5º dia - Las Vegas / Fresno 

Após o café da manhã, saída pelo deserto de Mohave até Fresno, cidade conhecida por ter dias 

ensolarados quase o ano inteiro, além de parques e belas paisagens naturais. Restante do dia 

livre. 

6º dia - Fresno / Yosemite / São Francisco 

Após o café da manhã, saída para visita ao Parque Nacional de Yosemite, um dos mais belos 

dos Estados Unidos. Ao final do dia, seguiremos para São Francisco, atravessando o vale de São 

Joaquim. Chegada ao final do dia. 

7º dia - São Francisco 

Saída para passeio panorâmico por essa charmosa cidade, destacando a Ponte Golden Gate, 

Chinatown, Centro Cívico e outros. 

8º dia - São Francisco / Monterey / Carmel / Santa Maria 

Saída para Monterey, localizada na costa do Pacífico, com belas paisagens e ares do século 19. 

Em seguida, continuação pela 17 Miles Drive, eleita a rodovia mais bonita dos Estados Unidos, 

até chegar a Carmel. Tempo livre para visitar as galerias de arte, restaurantes e armazéns 

típicos da zona pesqueira. Ao final do dia, continuação da viagem a Santa Maria, chegada e 

hospedagem. 

9º dia - Santa Maria / Los Angeles 

Saída para Los Angeles com passagem por Santa Bárbara, charmoso balneário com belas vistas 

panorâmicas. Chegada ao fim do dia e hospedagem. Sugestão de passeio (não incluso no 

pacote) - píer de Santa Monica, repleto de restaurantes charmosos e bares badalados. 

Hospedagem. 

10º dia - Los Angeles / Brasil 

Após o café da manhã, saída para passeio panorâmico por Los Angeles, conhecendo o Centro 

Cívico, Hollywood Boulevard, a Calçada da Fama, Rodeo Drive e as famosas lojas de Beverly 

Hills, entre outros. Restante do dia livre. A diária do hotel encerra-se às 11h e o apartamento 

deverá ser liberado até esse horário. O horário do traslado ao aeroporto será definido de 

acordo com o horário da partida do voo. 


