
Parques Nacionais da Costa Oeste Americana 
 

 

Dia a Dia 

1º dia - Los Angeles 

Chegada em Los Angeles. Traslado para o hotel. Noite livre. Hospedagem no hotel. 

2º dia - Los Angeles 

Café da manhã no hotel. Faremos uma visita à cidade de Beverly Hills. Seguiremos em 

Hollywood para um passeio no Hollywood Boulevard com o legendário Teatro Chinês de 

Grauman que tem as impressões de mãos das celebridades na Calçada Fama. Em Downtown, 

você verá o distrito financeiro, e o bairro Mexicano. Tarde livre. Opcional não incluso. Visita à 

Universal Studios, os maiores estúdios cinematográficos do mundo. Hospedagem no hotel. 

3º dia - Los Angeles / Laughlin 

Café da manhã no hotel. Caminho para a cidade de Palm Springs, um oásis no deserto e 

estação famosa de águas termais. Visita ao Joshua National Park, onde seu nome provém de 

uma espécie de cacto, encontrado quase exclusivamente nesta região, denominada Joshua 

Tree. Uma parte do parque encontra-se coberta por vegetação, rochas arredondadas de baixa 

altura, que constituem um dos motivos de atração do parque. A tarde continuamos para 

Laughlin. Hospedagem no hotel. 

4º dia - Laughlin / Tusayan 

Café da manhã no hotel. Pela manhã, vamos para o Grand Canyon, um fenômeno geológico 

maravilhoso. Sem dúvida um dos destaques da viagem. Passeio no South Rim para ver um das 

mais belas maravilhas do mundo. O Grand Canyon é o resultado de milhões de anos de erosão 

eólica e hídrica.  Há uma expansão infinita de formas, cores e sombras. O Rio Colorado corre 

um quilômetro abaixo da borda do canyon. Hospedagem em Tusayan. 

5º dia - Tusayan / Kanab 

Café da manhã. Continuamos a explorar o parque com o Desert View Drive, uma estrada 

cênica ao leste de Grand Canyon Village, que segue a borda do Canyon para 40 km. Você vai 

desfrutar de outros pontos belos como os Grand View Points e o Navajo Point. Partida para 

Monument Valley, onde você vai encontrar-se rodeado por colinas vermelho escuro. Visita 

desta área onde muitos filmes de faroeste foram feitos.  Este deserto de 25 milhas de 

comprimento e 16 milhas de largura têm inúmeras estruturas gigantescas de arenito ao longo 

do vale. Paradas em Lake Powell e Represa Glen Canyon. Pernoite em Kanab. Opcional não 

incluso, (1) voo sobre o Lake Powel, onde é o segundo maior lago artificial dos Estados Unidos. 

300 km de extensão com um total de 3.136km. Aqui encontramos 96 canyons (coloração 

magnífica especialmente no nascer e por do sol), ruínas indígenas, ilhas e formações rochosas. 

Opcional não incluso (2)  Jeep tour opcional não incluso com índios Navajo. 

6º dia - Kanab / Las Vegas 

Café da manhã. No período da manhã sairemos para visitar o Bryce Canyon, um dos parques 

mais fascinantes de Utah. Os Mormons descobriram este local  no século XIX. As formas e tons 

do brilho da pedra dos Pink Cliffs variam constantemente desde o amanhecer até o anoitecer. 

Tempo livre no parque. Continuaremos para a cidade de St. George, fundada pelos Mormons. 

À tarde seguimos para Las Vegas. Chegada em Las Vegas, a cidade da fantasia, entretenimento 

e jogos. Com as luzes brilhantes e grandes cassinos. Noite livre e hospedagem no hotel. 



Opcional não incluso Las Vegas tour a noite em ônibus, acompanhado por um guia falando 

português. 

7º dia - Las Vegas 

Café da manhã. Dia livre. Você pode aproveitar a piscina e visitar os cassinos ou fazer compras 

nos shoppings. 

8º dia - Las Vegas/ Mammoth Lakes 

Café da manhã no hotel. Nesta manhã cruzaremos o deserto de Nevada rumo a Pahrump e 

Shoshone. Ao entrarmos no grande estado da Califórnia, iniciaremos o descenso pelo 

impressionante Death Valley, aproximadamente 100m abaixo do nível do mar. Descobriremos 

Badwater Point, o lugar mais baixo do vale, Furnace Creek, e as dunas de Stovepipe. Almoço 

(não incluído). Prontamente continuaremos para Mammoth Lakes. 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 / Modesto 

Café da manhã no hotel. Hoje partiremos ao majestoso Yosemite National Park, um dos 

parques mais espetaculares da Califórnia. Yosemite surpreende por seus bosques e paisagens 

alpinas, com cachoeiras magníficas. Veremos Half Dome, Yosemite Valley, Bridalveil Falls e 

Yosemite Falls, e também uma aldeia fundada pelos primeiros colonizadores na parte sul do 

parque. Almoço (não incluído). À tarde, sairemos em direção a Modesto, atravessando a fértil 

terra de Central Valley. Hospedagem. 

10º dia - Modesto / San Francisco 

Café da manhã no hotel. Pela manhã visitaremos a 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. Veremos o distrito financeiro, Union Square, Chinatown, e cruzaremos 

a Ponte Golden Gate até a pitoresca cidade de Sausalito, do outro lado da baía. Almoço (não 

incluído). Tarde livre. Hospedagem. 

Opcional não incluso San Francisco Noturna em limusine com guia em idioma espanhol (1h). 

11º dia - São Francisco 

Café da manhã. Traslado para o aeroporto SFO. Fim dos serviços. 

 


