
1º DIA – LISBOA / CHI-
CAGO (VIA CIDADE EU-

ROPEIA)
Comparência no aeropor-

to de Lisboa (junto da pas-
sadeira rolante ao lado do 

Balcão do Banco Santander 
Totta, no Terminal 1 – parti-

das internacionais) cerca de 2 
horas da partida. Formalidades 

de embarque assistidas por um 
colaborador da TRYVEL.

06h15 – Partida com destino a 
Frankfurt em voo regular Lufthansa 

(voo LH 1793). 10h05 – Chegada a 
Frankfurt, tempo de escala e mudan-

ça de avião. 15h40 – Partida em voo 
Lufthansa com destino a Chicago (voo 

LH 434). 18h30 – Chegada e transporte 
para o hotel. Alojamento no Hotel Palmer 

House Hilton 4**** ou similar. Check in no 
Hotel. Jantar e alojamento.

2º DIA – CHICAGO
Após o pequeno almoço no Hotel, início da 
visita de cidade de Chicago que é a “casa” 
dos edifícios mais altos do mundo entre eles 
o Edifício Amoco, o John Hancock Building e 
a Torre Sears. Início da visita pelo “Lakesho-
re Drive” para vista do Lago Michigan que de 
tão grande que é até se chega a pensar que 
estamos à beira mar. Segue-se a “Magnificent 
Mile”, o mais prestigiado bairro para compras. 
Visita do “Navy Pier” e embarque para inicio 
de um cruzeiro para ver a cidade de uma outra 
perspectiva, especialmente a sua arquitetura 
de renome. Após o cruzeiro, visita do Millen-
nium Park, “Cloud Gate”, (também chamado 
de “The Bean”). Almoço livre. Passagem pela 
Casa de Frederick C. Robie, desenhada pelo 
famoso arquiteto Frank Lloyd Wright. Regres-
so ao Hotel. Jantar de boas vindas no lendário 
Restaurante “Buddy Guy’s” famoso pelo Jazz 
and Blues. Alojamento no Hotel.

3º DIA – CHICAGO, ILLINOIS / SPRINGFIELD, 
ILLINOIIS
Após o pequeno almoço, início da viagem na 
“Route 66”. Saída em direção sudoeste, cor-
tando o estado de Illinois em direção à Costa 
do Oceano Pacífico. De Chicago dirigimo-nos 
para sul percorrendo o Pontiac Trail, passan-
do por Joliet, e em Wilmington veremos o 
Launching Pad Giant famoso boneco gigante 
insuflável que anuncia o drivein desde 1960 e 

seguidamente paragem no incrível Museu da 
Rota 66 em Pontiac. Continuação da viagem 
até Springfield, capital do estado do Illinois 
desde 1937 mas fundada por caçadores e co-
merciantes em 1818. A cidade é inteiramente 
dedicada ao legado de Abraham Lincoln que 
aqui viveu e praticou a lei e foi um represen-
tante em Springfield desde 1837 até à sua 
Presidência. Almoço livre. Visita da Casa de 
Abraham Lincoln. Alojamento no Hotel Drury 
Inn Suite ou similar. Jantar e alojamento.

4º DIA – SPRINGFIELD, ILLINOIS / ST. LOUIS, 
MISSOURI
Pequeno almoço no hotel. Hoje saímos em di-
reção a St. Louis ! Vamo-nos concentrar sobre-
tudo nas seções de duas pistas da Estrada Mãe, 
atravessando plantações de milho e pequenos 
vilarejos que representam o coração da Amé-
rica. Chegaremos a St. Louis pela ponte Chain 
of Rocks Bridge, que é a ponte original onde 
a Rota 66 cruzava o rio Mississippi. Possibili-
dade de aproveitar o curto passeio de hoje 
em St. Louis, cidade conhecida como “A porta 
de entrada para o Oeste”. Visita do Gateway 
Arch, arco inoxidável de 630m de altura, cons-
truído para comemorar a expansão do oeste 
faz parte do National Memorial Jefferson e é 
o símbolo da cidade. Após a visita, passeio de 
barco e almoço livre. De tarde, visita do Museu 
dos Transportes, uma das maiores e melhores 
coleções de veículos do mundo. Check in no 
Hotel Drury Inn and Suites ou similar. Jantar e 
alojamento.

5º DIA – ST. LOUIS, MISSOURI / JOPLIN, MIS-
SOURI
Pequeno almoço no Hotel. Podemos ainda du-
rante alguns momentos caminhar pela rua an-
tes de sairmos para a estrada, admirar a vista 
matinal do Rio Mississipi e do Arco de St. Louis. 
Paragem em Stanton para visita às Cavernas 
Meramec, um extenso conjunto de cavernas 
de calcário. Embora a Interestadual 44 tenha 
substituído a Rota 66 na sua totalidade, ain-
da há trechos remanescentes da rota original 
e em cada saída da I-44, entra-se no trânsito 
da estrada mãe Rota 66. Meramec Caverns, 
tem mais fama por ter servido de esconde-
rijo para o famoso bandido do velho Oeste, 
Jesse James. Almoço livre. Continuação para 
Fanning para ver a famosa World’s Largest Ro-
cking Chair, e continuaremos para Cuba onde 
veremos um dos maiores conjuntos de mu-
rais pintados no exterior das casas. A viagem 

percorrendo as curvas da estrada, onhecidas 
como Devil’s Elbow. Depois faremos uma pa-
ragem no Gay Parita para conhecer Gary, um 
dos ícones da Rota 66. À noite vamos apro-
veitar a nossa estadia em Joplin. Chegada ao 
Hotel Drury Inn and Suites ou similar. Jantar e 
alojamento.

6º DIA – JOPLIN, MISSOURI / OKLAHOMA 
CITY, OKLAHOMA
Após o pequeno almoço, saída de Joplin em 
direção ao oeste passando pelas colinas e 
pastagens de cavalos tão características de 
Oklahoma, cruzando as pequenas cidades de 
Claremore, onde poderemos ver o Memorial 
ao actor Will Rogers e em Catoosa, a casa do 
lendário Blue Whale, estrutura em forma de 
baleia oferecida por Hugh Davis à sua mulher 
Zelta num dos seus aniversários. Almoço livre 
em Tulsa. Chegada em Oklahoma City, coração 
e alma da Rota 66. O Estado de Oklahoma é 
o número 1 quando se fala em Rota 66, tem 
mais quilómetros desta estrada do que qual-
quer outro estado e em melhores condições 
de conservação. Visita panorâmica da cida-
de com passagem pelo edifício do Capitol, o 
Monumento comemorativo da “Centennial 
Land Run” e a visita ao Museu Nacional do 
Cowboy e da Herança do oeste. Check in no 
hotel Hampton Inn and Suites ou similar. Jantar 
e alojamento.

7º DIA – OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA / 
AMARILLO, TEXAS
Pequeno almoço no hotel. Esta manhã viajare-
mos por um dos mais velhos trilhos da Rota 66 
em Oklahoma. Conhecida no passado como a 
terra de vastas manadas de búfalos, esse pe-
daço da Rota 66 atravessa alguns dos grandes 
trilhos de gado que eram usados nos anos de 
1860. Passaremos por um pedaço do Chisholm 
Trial, que atravessa Yukon, e pararemos no in-
crível Museu da Rota 66 em Clinton. Almoço 
livre. De tarde, atravessaremos a fronteira do 
Texas Panhandle, a porção mais ao sul das Gre-
at Plains. Jantar no “The Big Texan Steakhou-
se” para o qual seremos transportados desde o 
hotel numa frota de velhos Caddies adornados 
no capot com chifres de Texas Longhorns e le-
vados para se deliciarem com o mais incrível 
bife do Texas! Check in no Hotel Holiday Inn 
Express Amarillo West ou similar. Jantar e alo-
jamento.
8º DIA – AMARILLO, TEXAS / ALBUQUERQUE, 
NEW MEXICO

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

A Lendária
Route 66

Entre desertos, planícies e montanhas, atravessaremos 
oito estados norte-americanos, com fusos horários 
diferentes e as temperaturas a oscilarem entre os 4 e os 
30 graus... ao longo de 18 memoráveis dias. É este é o 
nosso desafio - uma viagem mítica e uma experiência 
única, pela lendária e histórica ROUTE 66. De 
Chicago a Los Angeles, 3600 km de estrada com 
muitas histórias para contar... santuários índios, 
velhos saloons de cowboys, seremos parte da 
disputa e luta pelo velho oeste americano.

E.U.A.



Pequeno almoço no 
hotel. Hoje deixaremos 

o Texas e continuare-
mos a caminho da “ Terra 

Encantada”, New Mexi-
co – depois de passarmos 

pelo mundialmente famoso 
Cadillac Ranch. A escultura é 

constituída de dez modelos de 
automóveis da marca Cadillac 

de diferentes modelos enterra-
dos de frente, como se fossem 

plantados num fértil solo. Os mo-
delos representam a evolução do 

automóvel desde 1949 até 1963. Ini-
cialmente, os automóveis tinham a 

sua cor original. Com o passar do tem-
po, os visitantes começam a grafitar os 

carros, que foram perdendo suas cores 
originais. Assim, a presença de graffitti 

acabaria por se tornar permanente. Passa-
gem pela tal cidade fantasma de Glen Rio, 

onde se pisa ao mesmo tempo com um pé 
ainda o Texas e com o outro já o New Mexico. 
Paragem em Adrian, o Midpoint (1139 milhas), 
considerado o meio caminho da Route 66. 
Continuação para Tucumcari onde se pode ver 
o Mural Trail. Tratam-se de mais de 100 murais 
pintados atravessando esta pequena cidade. 
Almoço livre. Visita ao Museu da Rote 66 em 
New Mexico. Continuação para Albuquerque.
Chegada ao Hotel Doubletree ou similar. Jan-
tar e alojamento.

9º DIA – ALBUQUERQUE / SANTA FÉ, NEW 
MEXICO / ALBUQUERQUE
Após o pequeno almoço no hotel, saída para 
Santa Fé. A partir daí entraremos na terra dos 
Índios Comanches, onde planaltos, monta-
nhas, cactus e pinheiros definem a paisagem 
à medida que subimos em direção às High 
Plains e altitudes de Santa Fé, no centro de 
New México. Santa Fé é uma das mais antigas 
e belas cidades da América. Visita do Palácio 
dos Governadores. Almoço livre. De tarde vi-
sita da Capela de Loretto, agora um museu e 
usada para casamentos. Ficou conhecida por 
sua “milagrosa” escada em espiral. Diz a lenda 
que a hélice foi criada em três meses por um 
carpinteiro desconhecido sem o uso de qual-
quer suporte central ou pregos. Peregrinos ca-
minham até a capela há séculos atrás de seus 
poderes de cura. Visita ainda do Museu Ge-
orgia O’Keeffe, considerada uma das artistas 
mais significativas do século XX, pela sua arte 

ousada e inovadora e que morrera em Santa 
Fé, em 6 de março de 1986, aos 98 anos de 
idade. Regresso a Albuquerque.
Jantar e alojamento.

10º DIA – ALBUQUERQUE / FLAGSTAFF
Após o pequeno almoço, saída do hotel para 
mais um dia cheio de vistas espetaculares e 
famosas paragens da Rota 66. Vamos cruzar 
a fronteira do estado de Arizona e conduzir 
até Petrified Forest National Park, uma floresta 
pré-histórica com árvores gigantes fossilizadas 
que tem sido desenterrada pela erosão. Tempo 
de explorar esta deslumbrante paisagem e a 
imensidão que define esta área. Continuamos 
a nossa viagem em direção oeste e paramos 
na esquina de Winslow, tal como diz a canção 
“Take it Easy” da banda Eagles! Após Winslow, 
faremos um desvio de cerca de 10 kms para a 
Cratera de Barringer também conhecida como 
Cratera do Meteoro. Supõe-se que foi formada 
há aproximadamente 50 mil anos por um me-
teorito de aproximadamente 50 metros a 40 
mil km/h com a força de uma bomba de hidro-
génio, deixando uma cratera de pouco mais 
de um quilômetro de diâmetro e 200 metros 
de profundidade. Almoço livre. Continuação 
para Flagstaff localizada na mítica Route 66 
cujo nome significa “mastro de bandeira”. Está 
rodeada por florestas e situa-se no sopé da 
montanha mais alta do Arizona, o pico Hum-
phrey com 3.850m. Como todas as cidades 
desta zona, a sua procura vive muito da exis-
tência dos parques naturais. Destaque para o 
Obseravtório Lowell, construido em 1894 por 
Percibval Lowell para tirar partido da especta-
cular visibilidade da região. Check in no Hotel 
Little America ou similar. Jantar no hotel e alo-
jamento.

11º DIA – FLAGSTAFF / GRAND CANYON / 
FLAGSTAFF
Pequeno almoço no Hotel e partida para vi-
sita do cartão postal da costa oeste: o Grand 
Canyon. Foi considerado uma das maravilhas 
naturais do mundo. O seu vale foi moldado 
pelo rio Colorado durante milhares de anos à 
medida que as suas águas percorriam o leito, 
aprofundando-o ao longo de 446kms. Chega 
a medir entre 6 e 29 kms de largura e atinge 
profundidades de 1600 metros. Almoço livre. 
Possibilidade de opcionalmente fazer um tour 
de helicóptero onde irá sobrevoar o coração 
do South Rim e o rio Colorado. Regresso a Fla-
gstaff. Jantar e alojamento no Hotel.

12º DIA – FLAGSTAFF / LAS VEGAS, NEVADA
Pequeno almoço no hotel e saída com des-
tino a Las Vegas fazendo uma paragem em 
Seligman. Fundada em 1895 é uma cidade da 
Route 66 que mantém o carácter da antiga es-
trada. Uma visita a esta cidade é um regresso 
ao passado quando a Route 66 era a estrada 
principal da América. Almoço livre. Seguimos 
então para a cidade dos sonhos, Las Vegas, 
considerada a maior cidade construída pelo 
homem no séc. XX em pleno deserto. Afirmou-
-se como um dos principais destinos mundiais 
do entretenimento. A fama da cidade deve-se, 
sobretudo, aos extravagantes hotéis-casino e 
capelas temáticas que realizam “casamentos 
na hora” e que fazem dela um cenário habi-
tual para muitos filmes e séries. Uma coisa é 
certa, seu tempo em Las Vegas pode ser curto, 
mas com certeza será agradável! Check in no 
Hotel Luxor ou similar. Á noite, saída do hotel 
para um tour em Las Vegas by Night. Jantar e 
alojamento.

13º DIA – LAS VEGAS, NEVADA
Após o pequeno almoço, saída do hotel para 
um passeio num dos melhores lugares do 
mundo, o Vale da Morte (Death Valley). Às 
vezes chamado de “Marte na Terra”, a incrível 
diversidade desse parque é, muitas vezes, des-
valorizada. Paragem em Badwater Salt Flats, 
que marca o ponto mais baixo no Hemisfério 
Ocidental, a cerca de 280 pés abaixo do nível 
do mar. Os Badwater Salt Flats também pos-
suem as temperaturas mais quentes registra-
das na Terra, medidas em 1913. Almoço livre.
A próxima paragem será ao Museu Borax em 
Furnace Creek Ranch, a mais antiga estrutura 
no Vale da Morte. Regresso a Las Vegas. Jantar 
e alojamento.

14º DIA – LAS VEGAS, NEVADA / PALM 
SPRINGS
Após o pequeno almoço, partida com destino 
a Los Angeles, passando pelo deserto Mojave, 
onde grande parte está a uma altitude de mais 
de 600m, provocando invernos frios e verões 
escaldantes. Aqui encontram-se uma série de 
plantas e animais que se adaptaram a este cli-
ma. Esse deserto possui clima bastante hostil 
e abriga formações geológicas famosas, como 
as Dunas de Kelso e o Vale da Morte, com seus 
leitos de lagos secos e cheios de sal. O deserto 
tem esse nome devido a grande predominân-
cia de cobras Mojave, um tipo de cascavel. Ga-



PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe turística em voos 
regulares da Lufthansa para percurso Lisboa / Chicago 
+ Los Angeles / Lisboa com direito ao transporte de 20 
kgs de bagagem;
• Transporte privativos nos percursos aeroportos – 
hotéis – aeroportos;
• 18 dias / 16 noites de estadia em regime de alojamento 
e pequeno almoço americano em hotéis de categoria 
de 4****;
• Programa em regime de meia pensão (16 jantares + 
16 pequenos almoços);
• Guia acompanhante experiente (em idioma 
português ou espanhol consoante disponibilidade);
• Ingressos para Parques Nacionais;
• Jantar de Boas-Vindas no Buddy Guy’s em Chicago;
• Jantar no The Big Texan Steakhouse;
• Entradas nos locais mencionados no itinerário;
• Taxas incluídas;
• Seguro de viagem – Multiviagens VIP – MIP € 60.000;
• Bolsa Tryvel contendo informações sobre o destino 
e a viagem;
• Taxas de aeroportos, segurança e combustível no 
montante de € 392,83 (a atualizar e reconfirmar na 
altura da emissão da documentação);
• Acompanhamento Tryvel durante todo o percurso;
• ESTA (Sistema de Isenção de vistos para entrada nos 
E.U.A. – USD 14,00).

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Almoços;
• Gratificações obrigatórias a guias e motoristas (€ 
90,00)
• Quaisquer serviços que não se encontrem 
devidamente mencionados no presente itinerário e 
extras de carácter pessoal (ex. telefonemas, minibar, 
lavandaria, etc.);
• Passeio opcional de helicóptero no Grand Canyon;

NOTA: A presente cotação está sujeita a reconfirmação mediante 
as disponibilidades de voos e hotéis à data da V/ reserva. Os 
valores acima apresentados poderão 
sofrer eventuais alterações em caso de 
significativas oscilações cambiais e/ou de 
custos de combustível e/ou eventuais taxas 
adicionais.

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

5.995€

1.395€

nhou fama ao ser cita-
do no clássico de Paris, 

Texas.
Visita do Joshua Tree Na-

tional Park que se estende 
por mais de 30000 Kms2. 

Almoço livre. De tarde, con-
tinuação em direção a Palm 

Springs. Check in no Hotel The 
Saguaro ou similar. Jantar e alo-

jamento.

15º DIA – PALM SPRINGS, CALI-
FÓRNIA / LOS ANGELES, CALI-

FÓRNIA
Após o pequeno almoço, passeio no 

“Palm Springs Aerial Tramway” desli-
zando sobre os acantilados, a fauna e 

várias zonas de vegetação enquanto o 
teleférico nos transporta até espetacula-

res montanhas. A visão de Francis Crocker 
para o teleférico começou na década de 

1930 apesar da sua construção só ter come-
çado no início de 1960. O trajeto dura cerca 
de 10 minutos e desde que vai subindo os 805 
mts (2.643 pés) a cabine do teleférico com-
pleta duas voltas inteiras lentas para oferecer 
uma vista panorâmica de 360º. Daqui avista-
-se a este, Palm Springs e o Parque Nacional 
de Joshua Trees, ao norte o Parque Nacional 
de San Bernardino e a montanha de San Geor-
gino. Continuação para Los Angeles. Almoço 
livre. Hoje dirigimo-nos para o nosso destino 
final – o fim da nossa viagem no Santa Monica 
Pier (Pier de Santa Mônica)! Os pilotos sempre 
demonstram um misto de emoções quando 
chegam à placa que sinaliza o “End of the Trail” 
(Final da Rota) no Santa Monica Pier (Pier de 
Santa Mónica). Há um sentimento de felicida-
de e euforia por terem completado essa jorna-
da, a qual a maioria das pessoas apenas sonha 
em fazer, e ao mesmo tempo, um sentimento 
de tristeza em pensar que o passeio chegou ao 
final. Check in no Hotel Westin Bonaventure. 
Jantar e alojamento.

16º DIA – LOS ANGELES, CALIFÓRNIA
Após o pequeno almoço, visita de cidade para 
explorar a grande Los Angeles, a “Fábrica dos 
Sonhos”…. A sua diversidade étnica e cultu-
ral traduz-se num amplo número de bairros, 
como China Town, o Little Tokyo, o South Cen-
tral L. A. (bairro afro-americano), o East L.A. 
(bairro mexicano), o Koreatown ou o Little 
Saigon (bairro Vietnamita). Visita por Bel A ir, 

Beverly Hills, Rodeo Drive, onde se encontram 
as lojas mais chiques de todo mundo, Century 
City, que no passado pertencia aos terrenos 
da Century Fox e hoje em dia é um comple-
xo de lojas e escritórios. Continuação da visi-
ta pela baixa de Los Angeles, passando pelo 
Grand Central Market, pelo complexo de artes 
“ Music Center “, “ EL Pueblo “ a parte mais 
antiga da cidade fundada em 1781, por Filipe 
de Neve, o governador espanhol da Califórnia. 
Aqui encontra-se a casa mais antiga de LA : 
Avila Adobe bem como a Igreja mais antiga “ 
Old Plaza Church”. Almoço livre. Continuação 
da visita por Sunset Boulevard, desde 1920 as-
sociada aos filmes, quando era uma pista de 
terra que ligava os estúdios de Hollywood às 
colinas onde se situavam as casas das estre-
las de cinema. Hoje continuam a ver-se man-
sões, com destaque para a Sunset Strip onde 
também se encontram restaurantes, hotéis 
de luxo e clubes nocturnos. Aqui destaca-se 
o famoso “Mocambo”, onde Margarita Can-
sino de uma simples anónima passou a uma 
grande estrela com o nome de Rita Haywor-
th. Ainda é o centro da vida nocturna de LA. 
Descobrir Hollywood, com os seus estúdios 
cinematográficos, ou Beverly Hills onde vivem 
as grandes estrelas de cinema ou percorrer a 
pé a Hollywood Boulevard, mais conhecida 
por “Walk of Fame”. O nome deve-se ao fac-
to de vários artistas de Hollywood terem sido 
imortalizados através do símbolo de estrelas 
na calçada com o seu nome gravado. Depois 
de ler vários nomes de celebridades, levante os 
olhos do chão e veja o Teatro Kodack, o Teatro 
Chinês Graumann, onde se encontram os au-
tógrafos das estrelas de cinema. Regresso ao 
hotel. Jantar e alojamento.

17º DIA – LOS ANGELES, CALIFÓRNIA / 
FRANKFURT
Manhã livre para conhecer um pouco mais da 
cidade, ou visitar os Estúdios de cinema. Al-
moço livre. À tarde transfer para o aeroporto.
19h15 – Embarque com destino a Frankfurt em 
voo regular da Lufthansa (voo LH 451).
Refeições e noite a bordo.

18º DIA – LISBOA
15h00 – Chegada a Frankfurt. Tempo de escala 
e mudança de avião. 21h00 – Partida com des-
tino a Lisboa em voo Lufthansa (voo LH 1172).
23h00 – Chegada a Lisboa, ao aeroporto Hum-
berto Delgado.

DE 06 A 22 SETEMBRO 2017


