ESTADOS UNIDOS CLÁSSICO
Welcome to Fabulous Las Vegas – Nevada (EUA)

Las Vegas / São Francisco / Los Angeles
11 a 26 de Abril de 2019
Programação:
1º DIA (11/04 – Quinta-feira) RECIFE / GUARULHOS / LAS VEGAS
Às _____ apresentação do grupo no Aeroporto Internacional dos Guararapes Gilberto Freyre para embarque ás _____ no vôo _____ com
destino à São Paulo – Guarulhos. Tempo em conexão e reembarque às 21h.25min. no voo Delta Airlines DL 104 com destino à Atlanta – EUA.
2° DIA (12/04 - Sexta-feira) ATLANTA / LAS VEGAS
Previsão de chegada às 06h. Tempo em conexão e reembarque às 11:51hs no voo Delta Airlines DL 2883 com destino à Las Vegas. Previsão de
chegada às 13:19hs. Recepção, tramites de imigração e traslado ao hotel para acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva).
3° DIA (13/04 - Sábado) LAS VEGAS
Dia para visita aos lindos resorts onde estão localizadas as melhores atrações da cidade. À noite realizaremos um passeio noturno por Las
Vegas.
4° DIA (14/04 - Domingo) LAS VEGAS
Tour de compras - Premium Outlet. Este shopping ao ar livre oferece mais de 150 lojas de boas marcas a preços muito abaixo dos cobrados
normalmente. Está localizado a 15 minutos de carro da Strip Boulevard. À noite conheceremos os cassinos, que são, com certeza, as principais
atrações da cidade. Se as luzes piscando nas máquinas caça-níqueis já fascinam, o apetite pela aposta certamente aumenta com o barulho das
moedas premiando os felizardos. É pela famosa Strip Boulevard que se concentra o maior número de cassinos no mundo. Todos muito
movimentados, funcionando 24 horas por dia e com suas diferentes temáticas atraem milhares de visitantes todos os dias. Os mais luxuosos
são os localizados nos hotéis Caesars Palace, Bellagio e Aria. É proibida a prática de jogos nos cassinos para menores de 21 anos.
5° DIA (15/04 - Segunda-feira) LAS VEGAS
Sugerimos (Tour opcional) com destino ao Grand Canyon – Fenômeno geológico considerado uma 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. Retorno a
Vegas aproximadamente as 21h. – Pernoite em Vegas.
6° DIA (16/04 – Terça-feira) LAS VEGAS
Dia livre para atividades independentes. Sugerimos caminhada pelas ruas arborizadas e calçadas de pedras do District of Green Valley Ranch
(2240, Village Walk Dr. Henderson). Existem mais de 40 lojas varejistas de especialidades e restaurantes para você passar as horas. Para uma
experiência estritamente educativa, confira o Mel Fisher Treasures (2235, Village Walk Dr). A loja exibe a carga recuperada de um galeão
espanhol que afundou na costa da Flórida há quase 400 anos. Noite: Livre para atividades independentes.
7° DIA (17/04 – Quarta-feira) LAS VEGAS
Dia livre para atividades independentes.
8° DIA (18/04 - Quinta-feira) LAS VEGAS / SÃO FRANCISCO
Às 08h. acerto de extras no hotel e saída com destino a San Francisco – Califórnia. Dia em viagem com previsão de chegada às 19h. para
acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva).
9° DIA (19/04 - Sexta-feira) SÃO FRANCISCO
Pela manhã, durante city tour, vamos contemplar alguns dos seus principais atrativos: a começar pelas suas 43 colinas e uma lindíssima vista da
baía, os famosos bondinhos, a Golden Gate (principal cartão postal da cidade), a florida e sinuosa Lombard Street, Chinatown (o eletrizante
bairro chinês com seu gigante portal de entrada e variado comércio), a Union Square (o coração da cidade), o Financial District com seus
grandes arranha-céus, o Fisher Mans Wharf, um dos mais importantes locais de entretenimento com seus diversos piers, museus, shoppings,
restaurantes e até leões marinhos, além das lindas casas no estilo vitoriano espalhadas por toda a cidade. Finalizando, visitaremos a pitoresca
Sausalito, antiga vila pesqueira e hoje um sofisticado balneário. Tarde livre. À noite, sugerimos um jantar no Píer 39 em Fisherman’s Wharf, que
oferece deliciosos frutos do mar a preços convidativos.
10° DIA (20/04 - Sábado) SÃO FRANCISCO
Dia livre. Sugerimos um passeio de barco pela aconchegante baía de San Francisco, passando próximo à Golden Gate e à famosa Ilha de
Alcatraz. Outra boa opção é uma visita de dia inteiro a cidade de Monterrey, antiga capital da Califórnia e à charmosa cidade de Carmel.
11° DIA (21/04 - Domingo) SÃO FRANCISCO / LOS ANGELES
Às 08h. acerto de extras no hotel e saída com destino a Los Angeles – Califórnia. Manhã em viagem com previsão de chegada as 13h. para
acomodação em aptos duplos e triplos (Conforme reserva) em hotel categoria turística. Tarde livre para atividades independentes. Pernoite

12° DIA (22/04 - Segunda-feira) LOS ANGELES
Dia livre na festiva cidade dos anjos, rica em entretenimentos. Aproveite para conhecer o calçadão de Venice Beach e a atmosfera tipicamente
californiana de Santa Mônica, repleta de lojas charmosas, cafés e restaurantes. Outra boa opção é uma visita à charmosa San Diego. Mas se
você deseja usufruir do American Life Style, aproveite os grandes centros comerciais, com lojas que vendem a preços de fábrica.
13° DIA (23/04 – Terça-feira) LOS ANGELES
Após o café da manhã, visita à cidade, conhecendo a calçada da fama em Hollywood Boulevard e o Chinese Theatre, onde estão eternizados os
astros e estrelas do cinema; China Town, com sua arquitetura típica; a Little Tóquio, com seus templos; Beverly Hills, com suas ricas mansões; a
famosa Sunset Boulevard e a Rodeo Drive, com suas lojas frequentadas por celebridades. Logo após, conheceremos os estúdios da Universal
City, o maior parque temático do mundo, com atrações sobre temas de filmes famosos que nos transportarão a uma viagem ao mundo da
fantasia e da emoção, com muito brilho e glamour. Caminharemos por cenários e ruas produzidas para o cinema. Faremos parte de
eletrizantes aventuras cibernéticas em 3D; vivenciaremos os mais realistas simuladores da atualidade; enfrentaremos o terrível “Retorno da
Múmia” e muitas outras atrações com seus efeitos especiais. Afinal, isso é Hollywood. Noite livre.
14° DIA (24/04 – Quarta-feira) LOS ANGELES / SÃO PAULO
Às 10h. acertos de extras no hotel e saída com destino ao aeroporto Internacional de Los Angeles para embarque às 13h.40min. no voo Delta
Airlines DL 1091 com destino à Atlanta – EUA. Previsão de chegada às 20h.57min. Tempo em conexão e reembarque às 21h.54min. no voo
Delta Airlines DL 105 com destino à Guarulhos – São Paulo. Noite a bordo
15° DIA (25/04 – Quinta-feira) SÃO PAULO / RECIFE
Previsão de chegada às 08h.20min. Tempo em conexão e reembarque em voo regular com destino à RECIFE/PE.

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.
NOSSO PACOTE INCLUI:
 Circuito em veículo de turismo com ar;


Guia acompanhante e guia local; Traslados de chegada e saída;





06 diárias de Hotel categoria turística em Las Vegas;
03 diárias de hotel em categoria turística em São Francisco;
03 diárias de hotel categoria turística em Los Angeles;
Visitas guiadas;
Bolsa de Viagem Avellar Tour;





NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:
 Refeições e passeios não mencionados no programa
 Seguro Viagem.
 Qualquer serviço não mencionado acima.
VALOR POR PESSOA PARTE AÉREA VOANDO TAP (sujeito a reajuste sem prévio aviso):

U$ 1.350,00 (Um mil e Trezentos e cinquenta dólares)
Parcelado em até 10 vezes nos cartões Visa ou Mastercard.
FORMA DE PAGAMENTO PARTE TERRESTRE:

Em apto duplo: R$ 8.600,00
Parcelado em 10X de R$ 860,00 no cheque ou nos cartões Visa, Mástercard e Hiper;
OUTRAS INFORMAÇÕES:

