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ITINERÁRIO DIAS        PREÇO DESDE

AM009/A/B 12,13 ou 15 2.505 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 310€  TOTAL 2.815€

1º DIA:  LISBOA - ... - LOS ANGELES  SA 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes do voo indi-
cado. Formalidades de embarque e partida com destino a 
Los Angeles, via cidade de conexão. Chegada, formalidades 
aduaneiras e transfer ao hotel para check-in. Dependendo 
da hora de chegada do voo, possível tempo livre para des-
cobrir um pouco da quente e solarenga Los Angeles, apeli-
dada de “City of Flowers and Sunshine” (Cidade das Flores 
e Sol), e as suas tão famosas praias e colinas. Alojamento. 

2º DIA:  LOS ANGELES  APA
Pequeno-almoço. Visita da elegante cidade de Beverly 
Hills, cenário de vários filmes famosos e conhecida pelas 
mansões luxuosas onde vivem algumas das maiores cele-
bridades mundiais. Continuação do passeio pela Hollywood 
Boulevard com passagem pelo lendário Teatro Chinês de 
Grauman. Encontre-se com as “estrelas” da rádio, tele-
visão, cinema, música e teatro na Hollywood Walk Fame e 
fotografe as impressões das mãos e pés dos seus artistas 
preferidos. Descubra ainda o distrito financeiro e o bairro 
mexicano. Almoço livre (não incluído). Tarde livre. Visita 
(opcional) à Universal Studios, os maiores estúdios cinema-
tográficos do mundo. Entre nos bastidores de Hollywood 
e seja o ator principal num parque temático inteiramente 
dedicado à sétima arte. (Jantar na opção MP) Alojamento.

3º DIA:  LOS ANGELES - PALM SPRINGS - JOSHUA PARK 
- LAUGHLIN  APA
Pequeno-almoço. Saída em direção à cidade de Palm 
Springs, famosa pelas suas águas termais e por ser um 
autêntico oásis no deserto. Visita ao Joshua National Park. 
O nome deriva de uma espécie de cato, encontrada quase 
exclusivamente nesta zona, denominada Joshua tree. Uma 
extensa área desértica coberta por peculiares matacões 
(rochas arredondadas de baixa altura), um dos principais 
pontos de atração do parque. À tarde, segue-se viagem 
para Laughlin, uma pequena cidade de casinos na margem 
do Rio Colorado, apelidada de “Vegas on the cheap”. Um 
centro de diversão e entretenimento sem a extravagância 
e o tráfego de Las Vegas. (Jantar buffet na opção MP). 
Alojamento.
 
4º DIA:  LAUGHLIN - GRAND CANYON - TUSAYAN  APA
Pequeno-almoço. Pela manhã, saída para o Grand Canyon 
National Park, um fenómeno geológico maravilhoso e, sem 
dúvida, um dos destaques da viagem. O Grand Canyon é 
o resultado de milhões de anos de erosão eólica e hídrica, 
constituindo uma autêntica obra-prima da Natureza. À tar-
de, passeio no South Rim para ver este icónico desfiladeiro, 
deslumbrando-se com a expansão infinita de formas, cores 
e sombras em toda a sua plenitude. Poderá ainda contem-
plar a beleza do Rio Colorado, que corre um quilómetro 
abaixo da borda do Grand Canyon. Almoço livre (não in-
cluído). Passeio (opcional) de helicóptero para obter uma 
vista panorâmica do desfiladeiro. (Jantar na opção MP)
Alojamento em Tusayan.

5º DIA:  TUSAYAN - MONUMENT VALLEY - KANAB  APA
Pequeno-almoço. Continue a explorar o Grand Canyon 
National Park através do Desert View Drive, uma estrada 
panorâmica, ao leste de Grand Canyon Village, que segue 
a borda do desfiladeiro ao longo de 40 km. No caminho, 

CONTINUAÇÃO AM009A 13 DIAS

11º DIA: S.FRANCISCO  APA
Pequeno-almoço. Dia livre para explorar a cidade. De tarde, 
saída (opcional) para a região vinícola da Califórnia, locali-
zada a norte de São Francisco, visitando os vales de Napa 
& Sonoma (onde são produzidos os melhores vinhos da 
Califórnia). O tour inclui a degustação de vinhos em duas 
adegas locais. No final da visita, regresso a São Francisco.  
Alojamento. 

12º DIA: S.FRANCISCO - ...  PA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aero-
porto. Formalidades de embarque e partida em voo com 
destino à sua cidade de origem, via cidade de conexão. 
Noite e refeições a bordo. 

13º DIA: ... - LISBOA 
Chegada. Fim dos nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO AM009A 13 DIAS

CONTINUAÇÃO AM009B 15 DIAS

12º DIA: S.FRANCISCO - MONTEREY-CARMEL - SANTA 
MARIA   APA 
Pequeno-almoço. Saída de manhã em direção à Península 
de Monterey, local favorito de muitos artistas americanos 
e europeus devido às suas esplêndidas praias, ciprestes e 
falésias. Visita da cidade de Monterey com destaque para o 
Porto de Pesca e Cannery Row, uma rua em frente ao mar 
que o mundo conheceu através das palavras do escritor 
John Steinbeck. Continuação pela 17 Mile Drive, uma bela 
estrada costeira, para visitar Carmel, uma das cidades mais 
charmosas de toda a costa californiana. Tempo livre para 
desfrutar desta área de praias virgens e lojas elegantes. Ao 
final da tarde, saída para Santa Maria, famosa pela sua in-
dústria vinícola. (Jantar na opção MP). Alojamento.

13º DIA: SANTA MARIA - LOS ANGELES  APA 
Pequeno-almoço. De manhã, saída para Santa Barbara. Vi-
sita panorâmica da cidade, admirando a arquitetura de raiz 
espanhola, as praias douradas, as palmeiras alinhadas na 
baía e os típicos telhados vermelhos. Regresso a Los An-
geles, a “Cidade dos Anjos”. No percurso, paragem e tem-
po livre em Santa Mónica e Venice Beach para aproveitar 
a praia ou fazer algumas compras. (Jantar na opção MP). 
Alojamento.

14º DIA: LOS ANGELES - ...  APA  
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aero-
porto. Formalidades de embarque e partida em voo com 
destino à sua cidade de origem, via cidade de conexão. 
Noite e refeições a bordo. 

15º DIA: ... - LISBOA 
Chegada. Fim dos nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO AM009B 15 DIAS

cendo as montanhas e atravessando as terras férteis dedi-
cadas à agricultura do Vale Central. (Jantar na opção MP) 
Alojamento na área de Modesto.

10º DIA:  MODESTO - S.FRANCISCO  APA 
Pequeno-almoço. Pela manhã, saída para a “City by the 
bay” (Cidade junto à costa) - S. Francisco, uma das cidades 
mais fotografadas, filmadas e documentadas do mundo. 
Visita panorâmica da cidade, joia de uma baía maravilho-
sa, localizada ao pé das montanhas. Terá a oportunidade 
de ver o distrito financeiro, Union Square e também Chi-
natown. Atravesse a Golden Gate Bridge, ponte mundial-
mente conhecida, e conheça a pitoresca cidade de Sauso-
lito, situada do outro lado da baía. Tarde livre para poder 
explorar melhor a “Fog City”, desfrutando de uma cidade 
histórica e charmosa com a modernização e sofisticação de 
uma metrópole internacional. (Jantar com jazz incluído na 
opção MP) Alojamento. 

Opcional: Visita noturna de S. Francisco a bordo de uma 
limusine (1 hora de duração e guia em espanhol).

Nota: Para clientes em lua-de-mel, oferta de passeio de 
barco pela baía de São Francisco (mediante disponibilidade 
e apresentação de certidão de casamento).

11º DIA: S.FRANCISCO - ...  PA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aero-
porto. Formalidades de embarque e partida em voo com 
destino à sua cidade de origem, via cidade de conexão. 
Noite e refeições a bordo. 

12º DIA: ... - LISBOA 
Chegada. Fim dos nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO AM009 12 DIAS

paragem nos miradouros Grand View Points e Navajo 
Point. Partida para Monument Valley, onde poderá ver 
como o azul do céu contrasta com o vermelho escuro das 
colinas. Esta terra de “cowboys” foi o cenário escolhido 
para gravação dos grandes filmes do faroeste americano. 
Aventure-se no vale desértico, com 40 km de comprimento 
e 25 km de largura, um “museu” natural com gigantescas 
estruturas de arenito. Jeep tour (opcional) para conhecer a 
tribo dos índios Navajo. A viagem continua com paragens 
no Lago Powell* e na Barragem de Glen Canyon. (Jantar na 
opção MP) Alojamento em Kanab. 
*Opcional: Voo panorâmico sobre o Lago Powell, o segun-
do maior lago artificial dos Estados Unidos. Desfrute da 
vista aérea sobre mais de 90 desfiladeiros, diversas ruínas 
indígenas, ilhas e formações rochosas.

6º DIA:  KANAB - BRYCE CANON - LAS VEGAS  APA
Pequeno-almoço. Saída para visitar o Bryce Canyon, um 
dos parques mais fascinantes de Utah. As formas e som-
bras das pedras dos Pink Cliffs, localizadas no desfiladeiro, 
variam constantemente desde o amanhecer até ao pôr-do-
sol. Continuação para a cidade de St. George, no estado do 
Utah, fundada pelos mórmones, seita religiosa norte-ameri-
cana, em 1861. Chegada a Las Vegas, o único lugar no mun-
do onde pode jantar na Roma antiga, acordar em Paris com 
vista para a Torre-Eiffel e passear de gôndola nos canais de 
Veneza. Alojamento. 
Opcional: Descubra as luzes da cidade no tour “Las Vegas 
by night” com guia em espanhol.

7º DIA:  LAS VEGAS  APA
Pequeno-almoço. Dia livre em Las Vegas, a cidade que vai 
ao encontro de todos os gostos, com atrações incompará-
veis, shoppings de design inovador, piscinas, spas, campos 
de golf e os mais conceituados casinos de todo o continen-
te americano. Explore a zona de Downtown Las Vegas e a 
maior avenida da cidade - Las Legas Boulevard. Observe a 

magnificência dos edifícios até chegar a Las Vegas Strip, 
conhecida pelos grandes resorts, casinos e outdoors cha-
mativos. Pode fazer literalmente tudo em Vegas, desde tirar 
a fotografia da praxe junto à famosa placa “Welcome to 
Las Vegas” (localizada no fim de Las Vegas Strip) a tomar 
um chá no hotel Mandarin Oriental. Divirta-se na frenética 
vida noturna da “Sin City” (Cidade do Pecado), mas não 
se preocupe, pois “what happens in Vegas stays in Vegas”. 
Alojamento.

8º DIA:  LAS VEGAS - DEATH VALLEY - MAMMOTH LAKES  APA 
Pequeno-almoço. De manhã, travessia do Deserto do Ne-
vada a caminho de Pahrump e Shoshone. Entrada no esta-
do da Califórnia pelo impressionante Death Valley National 
Park, que se situa a aproximadamente 100m abaixo do ní-
vel do mar. Irá poder descobrir Badwater Point (ponto mais 
baixo do vale), a vila de Furnace Creek e as dunas de areia 
de Stovepipe. À tarde, continuação para Mammoth Lakes, 
ainda no estado da Califórnia. Esta cidade pode ser peque-
na em dimensão, mas é enorme em termos de diversidade 
natural. (Jantar na opção MP) Alojamento. 

Nota: Se a temperatura em Death Valley estiver demasiado 
elevada, a visita será substituída por uma ida ao Tonopah 
Historic Mining Park, uma antiga mina de prata ou Calico 
Ghost Town. 

9º DIA:  MOMMOTH LAKES - YOSEMITE - MODESTO  APA  
Pequeno-almoço. Visita ao majestoso Yosemite National 
Park, um dos parques mais bonitos do estado da Califór-
nia. Yosemite surpreende pela típica paisagem alpina com 
florestas de pinheiros e quedas de água magníficas. Irá 
também ver as falésias brancas monolíticas, que formam 
uma espécie de torres acima do Yosemite Valley. Descubra 
o Half Dome, Bridalveil Falls e Yosemite Falls, juntamente 
com uma aldeia histórica, fundada pelos primeiros coloni-
zadores, na parte sul do parque. O passeio continua, des-

SAN FRANCISCO

2018   

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes. Guia acompanhante em espanhol ou 
bilingue (espanhol e português). 
Possibilidade de pré e pós-noites: consulte-nos.
Não inclui gorjetas a guias e/ou motoristas (3/4 UDS por dia/pax).
O pequeno almoço poderá ser servido junto ao lobby do hotel em 
regime de self-service. 
Não recomendável a crianças com menos de 8 anos. 

NOTA IMPORTANTE 
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE HOTÉIS TURÍSTICA
Los Angeles (aeroporto) Holday Inn LAX
Laughlin The Aquarius Resort
Grand Canyon / Tusayan Yavapai East Lodge
Kanab Parry Lodge
Las Vegas Luxor Resort & Casino
Mammoth Lakes Sierra Nevada Lodge
Modesto / Turlock Best Western Orchard Inn
San Francisco Comfort Inn by the Bay
Santa Maria Santa Maria Inn

DATAS DE SAÍDA  PARTIDAS REGULARES

ABRIL A SETEMBRO 2019

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

VISTOS NÃO INCLUÍDOS
EUA - Formulário ESTA disponível em https://esta.cbp.dhs.gov
Canadá - Obrigatório pedir o eTA - trânsito no Canadá www.canada.ca/eTA  
Consultar procedimentos a ter em www.viagenstempo.pt

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

MÉXICO

Monument
Valley

Las Vegas

Kanab

Los Angeles

EUA

Laughlin

Grand Canyon
(Tusayan)

S.Francisco

1

2

1

1

Santa Maria
1

1

FIM
12 DIAS

1

FIM
15 DIAS

Modesto

LAS VEGAS

MONUMENT VALLEY

GRAND CANYON

Mammoth Lakes1

2

1

FIM
13 DIAS

2ou

DATAS DE ÍNICIO 

GUIA EM ESPANHOL GUIA BILINGUE
ESPANHOL E PORTUGUÊS

MAI 27 AGO 5, 19 JUN 24 AGO 12, 26

JUN 10 SET 2, 23 JUL 8, 29 SET 9

JUL 15, 22

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: AM009 AM009A AM009B

VOOS

I - 12 DIAS II - 13 DIAS III - 15 DIAS

Preço Base Lisboa 2505 2730 3120
Total com Taxas : 310 2815 3040 3430
Sup. Individual 745 895 1000
Opção Meia Pensão 265 265 355
+ 7 Refeições nos AM009/A ou + 9 Refeições no AM009B

SONHOS DO OESTE AMERICANO I , II E III   EUA 2019   

SUPLEMENTOS AÉREOS
UNITED AIRLINES L
1/5 a 16/9 BASE
Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possí-
vel confirmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada 
circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível em 
termos de horários e preços e indicado o respetivo suplemento.
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ITINERÁRIO DIAS        PREÇO DESDE

AM009/A/B 12,13 ou 15 2.505 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 310€  TOTAL 2.815€

1º DIA:  LISBOA - ... - LOS ANGELES  SA 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes do voo indi-
cado. Formalidades de embarque e partida com destino a 
Los Angeles, via cidade de conexão. Chegada, formalidades 
aduaneiras e transfer ao hotel para check-in. Dependendo 
da hora de chegada do voo, possível tempo livre para des-
cobrir um pouco da quente e solarenga Los Angeles, apeli-
dada de “City of Flowers and Sunshine” (Cidade das Flores 
e Sol), e as suas tão famosas praias e colinas. Alojamento. 

2º DIA:  LOS ANGELES  APA
Pequeno-almoço. Visita da elegante cidade de Beverly 
Hills, cenário de vários filmes famosos e conhecida pelas 
mansões luxuosas onde vivem algumas das maiores cele-
bridades mundiais. Continuação do passeio pela Hollywood 
Boulevard com passagem pelo lendário Teatro Chinês de 
Grauman. Encontre-se com as “estrelas” da rádio, tele-
visão, cinema, música e teatro na Hollywood Walk Fame e 
fotografe as impressões das mãos e pés dos seus artistas 
preferidos. Descubra ainda o distrito financeiro e o bairro 
mexicano. Almoço livre (não incluído). Tarde livre. Visita 
(opcional) à Universal Studios, os maiores estúdios cinema-
tográficos do mundo. Entre nos bastidores de Hollywood 
e seja o ator principal num parque temático inteiramente 
dedicado à sétima arte. (Jantar na opção MP) Alojamento.

3º DIA:  LOS ANGELES - PALM SPRINGS - JOSHUA PARK 
- LAUGHLIN  APA
Pequeno-almoço. Saída em direção à cidade de Palm 
Springs, famosa pelas suas águas termais e por ser um 
autêntico oásis no deserto. Visita ao Joshua National Park. 
O nome deriva de uma espécie de cato, encontrada quase 
exclusivamente nesta zona, denominada Joshua tree. Uma 
extensa área desértica coberta por peculiares matacões 
(rochas arredondadas de baixa altura), um dos principais 
pontos de atração do parque. À tarde, segue-se viagem 
para Laughlin, uma pequena cidade de casinos na margem 
do Rio Colorado, apelidada de “Vegas on the cheap”. Um 
centro de diversão e entretenimento sem a extravagância 
e o tráfego de Las Vegas. (Jantar buffet na opção MP). 
Alojamento.
 
4º DIA:  LAUGHLIN - GRAND CANYON - TUSAYAN  APA
Pequeno-almoço. Pela manhã, saída para o Grand Canyon 
National Park, um fenómeno geológico maravilhoso e, sem 
dúvida, um dos destaques da viagem. O Grand Canyon é 
o resultado de milhões de anos de erosão eólica e hídrica, 
constituindo uma autêntica obra-prima da Natureza. À tar-
de, passeio no South Rim para ver este icónico desfiladeiro, 
deslumbrando-se com a expansão infinita de formas, cores 
e sombras em toda a sua plenitude. Poderá ainda contem-
plar a beleza do Rio Colorado, que corre um quilómetro 
abaixo da borda do Grand Canyon. Almoço livre (não in-
cluído). Passeio (opcional) de helicóptero para obter uma 
vista panorâmica do desfiladeiro. (Jantar na opção MP)
Alojamento em Tusayan.

5º DIA:  TUSAYAN - MONUMENT VALLEY - KANAB  APA
Pequeno-almoço. Continue a explorar o Grand Canyon 
National Park através do Desert View Drive, uma estrada 
panorâmica, ao leste de Grand Canyon Village, que segue 
a borda do desfiladeiro ao longo de 40 km. No caminho, 

paragem nos miradouros Grand View Points e Navajo 
Point. Partida para Monument Valley, onde poderá ver 
como o azul do céu contrasta com o vermelho escuro das 
colinas. Esta terra de “cowboys” foi o cenário escolhido 
para gravação dos grandes filmes do faroeste americano. 
Aventure-se no vale desértico, com 40 km de comprimento 
e 25 km de largura, um “museu” natural com gigantescas 
estruturas de arenito. Jeep tour (opcional) para conhecer a 
tribo dos índios Navajo. A viagem continua com paragens 
no Lago Powell* e na Barragem de Glen Canyon. (Jantar na 
opção MP) Alojamento em Kanab. 
*Opcional: Voo panorâmico sobre o Lago Powell, o segun-
do maior lago artificial dos Estados Unidos. Desfrute da 
vista aérea sobre mais de 90 desfiladeiros, diversas ruínas 
indígenas, ilhas e formações rochosas.

6º DIA:  KANAB - BRYCE CANON - LAS VEGAS  APA
Pequeno-almoço. Saída para visitar o Bryce Canyon, um 
dos parques mais fascinantes de Utah. As formas e som-
bras das pedras dos Pink Cliffs, localizadas no desfiladeiro, 
variam constantemente desde o amanhecer até ao pôr-do-
sol. Continuação para a cidade de St. George, no estado do 
Utah, fundada pelos mórmones, seita religiosa norte-ameri-
cana, em 1861. Chegada a Las Vegas, o único lugar no mun-
do onde pode jantar na Roma antiga, acordar em Paris com 
vista para a Torre-Eiffel e passear de gôndola nos canais de 
Veneza. Alojamento. 
Opcional: Descubra as luzes da cidade no tour “Las Vegas 
by night” com guia em espanhol.

7º DIA:  LAS VEGAS  APA
Pequeno-almoço. Dia livre em Las Vegas, a cidade que vai 
ao encontro de todos os gostos, com atrações incompará-
veis, shoppings de design inovador, piscinas, spas, campos 
de golf e os mais conceituados casinos de todo o continen-
te americano. Explore a zona de Downtown Las Vegas e a 
maior avenida da cidade - Las Legas Boulevard. Observe a 

magnificência dos edifícios até chegar a Las Vegas Strip, 
conhecida pelos grandes resorts, casinos e outdoors cha-
mativos. Pode fazer literalmente tudo em Vegas, desde tirar 
a fotografia da praxe junto à famosa placa “Welcome to 
Las Vegas” (localizada no fim de Las Vegas Strip) a tomar 
um chá no hotel Mandarin Oriental. Divirta-se na frenética 
vida noturna da “Sin City” (Cidade do Pecado), mas não 
se preocupe, pois “what happens in Vegas stays in Vegas”. 
Alojamento.

8º DIA:  LAS VEGAS - DEATH VALLEY - MAMMOTH LAKES  APA 
Pequeno-almoço. De manhã, travessia do Deserto do Ne-
vada a caminho de Pahrump e Shoshone. Entrada no esta-
do da Califórnia pelo impressionante Death Valley National 
Park, que se situa a aproximadamente 100m abaixo do ní-
vel do mar. Irá poder descobrir Badwater Point (ponto mais 
baixo do vale), a vila de Furnace Creek e as dunas de areia 
de Stovepipe. À tarde, continuação para Mammoth Lakes, 
ainda no estado da Califórnia. Esta cidade pode ser peque-
na em dimensão, mas é enorme em termos de diversidade 
natural. (Jantar na opção MP) Alojamento. 

Nota: Se a temperatura em Death Valley estiver demasiado 
elevada, a visita será substituída por uma ida ao Tonopah 
Historic Mining Park, uma antiga mina de prata ou Calico 
Ghost Town. 

9º DIA:  MOMMOTH LAKES - YOSEMITE - MODESTO  APA  
Pequeno-almoço. Visita ao majestoso Yosemite National 
Park, um dos parques mais bonitos do estado da Califór-
nia. Yosemite surpreende pela típica paisagem alpina com 
florestas de pinheiros e quedas de água magníficas. Irá 
também ver as falésias brancas monolíticas, que formam 
uma espécie de torres acima do Yosemite Valley. Descubra 
o Half Dome, Bridalveil Falls e Yosemite Falls, juntamente 
com uma aldeia histórica, fundada pelos primeiros coloni-
zadores, na parte sul do parque. O passeio continua, des-

SAN FRANCISCO MONUMENT VALLEY

GRAND CANYON

SONHOS DO OESTE AMERICANO I , II E III   EUA
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CONTINUAÇÃO AM009A 13 DIAS

11º DIA: S.FRANCISCO  APA
Pequeno-almoço. Dia livre para explorar a cidade. De tarde, 
saída (opcional) para a região vinícola da Califórnia, locali-
zada a norte de São Francisco, visitando os vales de Napa 
& Sonoma (onde são produzidos os melhores vinhos da 
Califórnia). O tour inclui a degustação de vinhos em duas 
adegas locais. No final da visita, regresso a São Francisco.  
Alojamento. 

12º DIA: S.FRANCISCO - ...  PA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aero-
porto. Formalidades de embarque e partida em voo com 
destino à sua cidade de origem, via cidade de conexão. 
Noite e refeições a bordo. 

13º DIA: ... - LISBOA 
Chegada. Fim dos nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO AM009A 13 DIAS

CONTINUAÇÃO AM009B 15 DIAS

12º DIA: S.FRANCISCO - MONTEREY-CARMEL - SANTA 
MARIA   APA 
Pequeno-almoço. Saída de manhã em direção à Península 
de Monterey, local favorito de muitos artistas americanos 
e europeus devido às suas esplêndidas praias, ciprestes e 
falésias. Visita da cidade de Monterey com destaque para o 
Porto de Pesca e Cannery Row, uma rua em frente ao mar 
que o mundo conheceu através das palavras do escritor 
John Steinbeck. Continuação pela 17 Mile Drive, uma bela 
estrada costeira, para visitar Carmel, uma das cidades mais 
charmosas de toda a costa californiana. Tempo livre para 
desfrutar desta área de praias virgens e lojas elegantes. Ao 
final da tarde, saída para Santa Maria, famosa pela sua in-
dústria vinícola. (Jantar na opção MP). Alojamento.

13º DIA: SANTA MARIA - LOS ANGELES  APA 
Pequeno-almoço. De manhã, saída para Santa Barbara. Vi-
sita panorâmica da cidade, admirando a arquitetura de raiz 
espanhola, as praias douradas, as palmeiras alinhadas na 
baía e os típicos telhados vermelhos. Regresso a Los An-
geles, a “Cidade dos Anjos”. No percurso, paragem e tem-
po livre em Santa Mónica e Venice Beach para aproveitar 
a praia ou fazer algumas compras. (Jantar na opção MP). 
Alojamento.

14º DIA: LOS ANGELES - ...  APA  
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aero-
porto. Formalidades de embarque e partida em voo com 
destino à sua cidade de origem, via cidade de conexão. 
Noite e refeições a bordo. 

15º DIA: ... - LISBOA 
Chegada. Fim dos nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO AM009B 15 DIAS

cendo as montanhas e atravessando as terras férteis dedi-
cadas à agricultura do Vale Central. (Jantar na opção MP) 
Alojamento na área de Modesto.

10º DIA:  MODESTO - S.FRANCISCO  APA 
Pequeno-almoço. Pela manhã, saída para a “City by the 
bay” (Cidade junto à costa) - S. Francisco, uma das cidades 
mais fotografadas, filmadas e documentadas do mundo. 
Visita panorâmica da cidade, joia de uma baía maravilho-
sa, localizada ao pé das montanhas. Terá a oportunidade 
de ver o distrito financeiro, Union Square e também Chi-
natown. Atravesse a Golden Gate Bridge, ponte mundial-
mente conhecida, e conheça a pitoresca cidade de Sauso-
lito, situada do outro lado da baía. Tarde livre para poder 
explorar melhor a “Fog City”, desfrutando de uma cidade 
histórica e charmosa com a modernização e sofisticação de 
uma metrópole internacional. (Jantar com jazz incluído na 
opção MP) Alojamento. 

Opcional: Visita noturna de S. Francisco a bordo de uma 
limusine (1 hora de duração e guia em espanhol).

Nota: Para clientes em lua-de-mel, oferta de passeio de 
barco pela baía de São Francisco (mediante disponibilidade 
e apresentação de certidão de casamento).

11º DIA: S.FRANCISCO - ...  PA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aero-
porto. Formalidades de embarque e partida em voo com 
destino à sua cidade de origem, via cidade de conexão. 
Noite e refeições a bordo. 

12º DIA: ... - LISBOA 
Chegada. Fim dos nossos serviços.

FIM DO ITINERÁRIO AM009 12 DIAS

2018   

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes. Guia acompanhante em espanhol ou 
bilingue (espanhol e português). 
Possibilidade de pré e pós-noites: consulte-nos.
Não inclui gorjetas a guias e/ou motoristas (3/4 UDS por dia/pax).
O pequeno almoço poderá ser servido junto ao lobby do hotel em 
regime de self-service. 
Não recomendável a crianças com menos de 8 anos. 

NOTA IMPORTANTE 
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE HOTÉIS TURÍSTICA
Los Angeles (aeroporto) Holday Inn LAX
Laughlin The Aquarius Resort
Grand Canyon / Tusayan Yavapai East Lodge
Kanab Parry Lodge
Las Vegas Luxor Resort & Casino
Mammoth Lakes Sierra Nevada Lodge
Modesto / Turlock Best Western Orchard Inn
San Francisco Comfort Inn by the Bay
Santa Maria Santa Maria Inn

DATAS DE SAÍDA  PARTIDAS REGULARES

ABRIL A SETEMBRO 2019

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

VISTOS NÃO INCLUÍDOS
EUA - Formulário ESTA disponível em https://esta.cbp.dhs.gov
Canadá - Obrigatório pedir o eTA - trânsito no Canadá www.canada.ca/eTA  
Consultar procedimentos a ter em www.viagenstempo.pt

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

MÉXICO

Monument
Valley

Las Vegas

Kanab

Los Angeles

EUA

Laughlin

Grand Canyon
(Tusayan)

S.Francisco

1

2

1

1

Santa Maria
1

1

FIM
12 DIAS

1

FIM
15 DIAS

Modesto

LAS VEGAS

Mammoth Lakes1

2

1

FIM
13 DIAS

2ou

DATAS DE ÍNICIO 

GUIA EM ESPANHOL GUIA BILINGUE
ESPANHOL E PORTUGUÊS

MAI 27 AGO 5, 19 JUN 24 AGO 12, 26

JUN 10 SET 2, 23 JUL 8, 29 SET 9

JUL 15, 22

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: AM009 AM009A AM009B

VOOS

I - 12 DIAS II - 13 DIAS III - 15 DIAS

Preço Base Lisboa 2505 2730 3120
Total com Taxas : 310 2815 3040 3430
Sup. Individual 745 895 1000
Opção Meia Pensão 265 265 355
+ 7 Refeições nos AM009/A ou + 9 Refeições no AM009B

SONHOS DO OESTE AMERICANO I , II E III   EUA 2019   

SUPLEMENTOS AÉREOS
UNITED AIRLINES L
1/5 a 16/9 BASE
Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possí-
vel confirmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada 
circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível em 
termos de horários e preços e indicado o respetivo suplemento.


