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West Coast

1º DIA – PORTO
OU LISBOA - SÃO
FRANCISCO
MONTEREY
Comparência no aeroporto
escolhido. Pelas 06h00,
partida do Porto até Lisboa.
Pelas 10h00, partida de
Lisboa em voo directo TAP
com destino a São Francisco.
Chegada ao aeroporto de São
Francisco às 14h20. Formalidade
de desembarque e continuação,
em autocarro, até Monterey (01h30),
numa tranquila viagem com algumas
incursões pela costa do pacífico. O
resto do dia é livre e para descanso.
Jantar e alojamento no Portola Hotel &
Spa Monterey Bay 4*, ou similar.
2º DIA – MONTEREY - SANTA BARBARA LOS ANGELES
Dedicamos a manhã a Monterey, antiga capital
da Califórnia. Destaque para a movimentada
Cannery Row, com a arquitectura típica e
as antigas fábricas de sardinhas, bem como
o antigo Fisherman’s Wharf. Com sorte,
poderemos avistar vários leões marinhos.
Parte da viagem até Santa Barbara será pela
costa do pacifico, na famosa Highway 1, uma
das mais belas estradas dos Estados Unidos.
É um dos locais mais badalados de toda a
Califórnia, principalmente pelas celebridades
de Hollywood e milionários que por aqui têm
casas. Visita ao Stearns Wharfpíer, o cais de
madeira à beira mar; a State Street, a avenida
mais famosa da cidade e à Old Mission Santa
Bárbara, a igreja franciscana do séc. XVIII,
com uma das vistas mais deslumbrantes
da cidade. Paragem para banhos numa das
muitas praias de Santa Barbara. Chegada
a Los Angeles. Jantar e alojamento no The
Millennium Biltmore 4*, ou similar.
3º DIA – LOS ANGELES – (SANTA MÓNICA –
MALIBU – VENICE BEACH) – LOS ANGELES
Dedicamos a manhã ao cais de Santa Mónica;
a Malibu e a Venice Beach. Algum tempo
para gozarmos a atmosfera californiana,
ou para dar um mergulho numa das praias

mais famosas do mundo. Almoço em
restaurante. Em Los Angeles, passeamos
por Bel Air; Beverly Hills e Rodeo Drive. Na
baixa da cidade, visita ao Grand Central
Market, passando pelo complexo de artes
“Music Center “ e “El Pueblo “ a parte mais
antiga da cidade, fundada por Filipe de
Neve, o governador espanhol da Califórnia.
Continuação da visita por Sunset Boulevard,
desde 1920 associada ao cinema, quando
era apenas uma pista em terra, que ligava
os estúdios de Hollywood às colinas onde
se situavam as casas das estrelas. Destaque
para a Sunset Strip com restaurantes, hotéis
de luxo e clubes nocturnos; Hollywood
Boulevard, com o Passeio da Fama onde
teremos oportunidade de “pisar” as estrelas
de cinema; o Teatro Dolby (Kodak); e o Teatro
chinês Graumann, onde se encontram os
autógrafos das estrelas. Jantar e alojamento.
4º DIA – LOS ANGELES – SAN DIEGO
Continuamos viagem, para sul, até San Diego.
É a segunda maior cidade da Califórnia, e a
mistura perfeita da sofisticação urbana com
a cultura tranquila do litoral, que aflora o
verdadeiro espírito da Califórnia. Visita aos
principais locais, como Little Italy; o Gaslamp
Quarter, que apresenta uma mistura de
edifícios novos e históricos; a 30th Street no
bairro de North Park; o Bairro Logan, com forte
influência mexicana; a Old Town, local onde o
primeiro grupo de colonizadores europeus
se instalou e ainda um passeio pedonal pelo
Balboa Park. Jantar e alojamento no BW Plus
Bayside 4*, ou similar.
5º DIA – SAN DIEGO - (AVIÃO) – FLAGSTAFF
Continuamos as visitas a San Diego, com
uma viagem pelo U.S.S. Midway Museum,
o maior museu dentro de um navio portaaviões do mundo. Com os seus 204 metros
de comprimentos, actuou entre 1945 e
1992. Aqui poderemos subir nas aeronaves,
helicópteros e experimentar como é pilotar
um caça num dos simuladores de voo.
Almoço em restaurante. Transporte ao
aeroporto, e pelas 19h25, embarque em voo
regular American Airlines com destino a
Flagstaff, via Phoenix. Chegada pelas 22h45.

Localizada na mítica “Route 66“, Flagstaff
está rodeada por florestas e situa-se no sopé
da mais alta montanha do Arizona, o pico
Humphrey, com 3.850m. Transporte ao Little
America Hotel 4*, ou similar. Alojamento.
6º DIA – FLAGSTAFF - GRAND CANYON
Dia inteiramente dedicado à visita do cartão
postal da costa oeste: o Grand Canyon. 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 durante as visitas.
Possibilidade de sobrevoar o Grand Canyon
em helicóptero. Jantar e alojamento no Best
Western Squire Inn Grand Canyon 3* superior,
ou similar.
7º DIA – GRAND CANYON - MONUMENT
VALLEY – ANTELOPE CANYON - LAKE
POWELL - KANAB
Continuamos viagem, para Monument Valley,
região situada na reserva Índios Navajos. O
vale é inesquecível pelas suas paisagens
e formações rochosas. Tour em 4×4 para
visita deste mítico cenário utilizado na
gravação de filmes western, particularmente
os de John Ford e John Wayne. Almoço de
barbecue com vista para as montanhas.
Visita ao Antelope Canyon, uma formação
rochosa com formas inusitadas e de cores
indescritíveis e uma verdadeira maravilha
subterrânea da natureza. Passagem pela Glen
Canyon Dam, no Lake Powell, um dos maiores
lagos artificiais do mundo. Continuamos
viagem até Kanab. Jantar e alojamento no
Best Western Red Hills 3*, ou similar.
8º DIA – KANAB - BRYCE CANYON
NATIONAL PARK – ZION NATIONAL PARK –
LAS VEGAS
Partida para o Bryce Canyon, com os seus
“castelos” erguendo-se da planície desértica.
Apesar da sua designação de “canyon”, não
é propriamente um desfiladeiro, mas sim
uma espécie de anfiteatro natural, repleto de
rochas em forma de agulha em vários tons
de vermelho, laranja e branco. A sua elevada

a l t i t u d e
garante grande
biodiversidade
de
flora
e
fauna.
Almoço
em
restaurante.
Continuamos
para
o Zion National Park,
o mais antigo parque
do estado, criado em
1919, não existindo em
nenhuma outra parte do
mundo uma concentração
tão grande destas formações
geológicas. Continuação da
viagem até Las Vegas. Jantar
e alojamento no Luxor Hotel &
Casino 4*, ou similar.
9º DIA – LAS VEGAS - BARRAGEM
HOOVER - LAS VEGAS
De manhã, pequena viagem até
à imponente Barragem Hoover,
localizada na fronteira entre os estados
de Arizona e Nevada. Regresso a Las
Vegas e resto do dia inteiramente livre
para gozarmos a “Cidade das Luzes“.
Almoço em restaurante. Possibilidade
de assistir a assalto a um barco inglês no
exterior do Hotel Treasure Island; assistir
à entrada em erupção de um vulcão no
exterior do Hotel Mirage; passear pela
glamorosa Fremont Street e o famoso
Fremont Street Experience, onde se reúne
um show diário de luzes e cores formado por
12,5 milhões de Led´s sincronizados; subir à
Stratosphere, com 350m de altitude; relaxar
no hotel, ou simplesmente passar algum
tempo num dos muitos entretenimentos que
a cidade proporciona. Jantar e alojamento.
Após o jantar teremos oportunidade de ver
o espetáculo das águas dançantes nas fontes
do Hotel Bellagio. Alojamento.
10º DIA – LAS VEGAS – DEATH VALLEY –
MAMMOTH LAKES
Continuamos viagem, passando pelo Death
Valley National Park, um lugar de grande
beleza, repleto de invulgar vida vegetal e
animal, desfiladeiros de mil e uma cores,

dunas de areia fina como ouro em pó,
formações de sal mirabolantes e uma grande
variedade de curiosos fenómenos naturais.
Cobre uma colossal área de cerca de 1,2
milhões de hectares, correspondendo ao
maior parque dos EUA (excluindo o Alasca).
Almoço em restaurante. Continuamos para o
Yosemite National Park e ficaremos alojados
em Mammoth Lakes. Jantar e alojamento no
Mammoth Mountain Inn 3* sup, ou similar.
11º DIA – MAMMOTH LAKES – YOSEMITE
NATIONAL PARK – MODESTO
Dia de visita ao Yosemite National Park,
com as suas quedas d´água e cascatas em
paisagens únicas, como as famosas “Cataratas
Yosemite “, as mais altas da América do
Norte caindo de 740m. No Glaciar Point
terão oportunidade de ver toda a paisagem
de Yosemite. Ao longo do parque também é
possível ver os mais diversos animais. Visita a
Half Dome, simbolo de Yosemite. Almoço em
restaurante. Visita das Cataratas Bridal Veil.
Travessia do fértil Vale de San Joaquin até
Modesto. Jantar e alojamento no Holiday Inn
Express Modesto 3*, ou similar.
12º DIA – MODESTO – SILICON VALLEY SAN FRANCISCO
Saímos de Modesto com destino a San
Francisco, com passagem por Silicon Valley,
onde estão situadas várias empresas de
alta tecnologia como a Apple, Google, HP,
Facebook, Intel e muitas outras. Passagem
pelos principais edifícios. Continuamos até
São Francisco. Aproveitamos o resto do dia
para descansar ou para um primeiro contacto
com a cidade. Jantar e alojamento no Hiton
Parc 55 San Francisco 4*, ou similar.
13º DIA – SAN FRANCISCO
Saída para o Fisherman´s Wharf onde
passearmos, com destaque para o Pier 39,
que foi renovado em 1978 para se assemelhar
a uma exótica aldeia piscatória, para além das
lojas, restaurantes e mercados, encontraremos
também certamente muitos artistas de rua.
Continuação pela Ghirardelli Square, umas
das muitas fábricas remodeladas da cidade,
sendo uma mistura de antigos edifícios de

tijolo com elegantes lojas. Passagem em
autocarro (ou, se preferir, a pé), pela Golden
Gate Bridge, desenhada pelo engenheiro
Joseph Strauss, até chegamos a Sausalito,
onde terá lugar o almoço em restaurante.
Regresso a São Francisco e partida para
Twin Peaks, de onde de cima de duas colinas
se obtêm a mais bonita vista sobre São
Francisco. Continuamos por Haight Ashbury,
com as suas casas vitorianas, embora tenha
ficado famoso nos anos 60, na altura do
“flower power” pelos milhares de hippies que
aqui viviam. Jantar e alojamento.
14º DIA – SAN FRANCISCO
Haverá melhor maneira de começar o dia em
S. Francisco, que uma viagem em eléctrico?
Assim o faremos, na linha de “Powell”,
passando pelo topo de Lombard street, uma
colina que tão bem caracteriza esta cidade
Continuação da visita pelo centro financeiro,
um dos principais centros comerciais dos
EUA onde se destaca o maior edifício da
cidade com 256m: a Piramide Transamerica;
a icónica Union Square e ainda Chinatown.
Almoço em restaurante. O resto do dia é
livre para gozarmos esta incrível cidade
americana. Sugerimos passear pela Union
Square; visitar o San Francisco Museum
of Modern Art (SFMOMA); o Yerba Buena
Center For The Arts; o Palace of Fine Arts ou
ainda a Ilha de Alcatraz. Jantar. Após o jantar,
São Francisco convida-nos a descontrair num
dos muitos cafés e bares do centro da cidade.
Alojamento.
15º DIA – SAN FRANCISCO - ...
Manhã inteiramente livre para actividades de
carácter particular. Almoço em restaurante,
e transporte ao aeroporto. Pelas 16h10 saída
em voo TAP directo até Lisboa. Noite e
refeições a bordo.
16º DIA – … - LISBOA - PORTO
Chegada a Lisboa pelas 11h20. Pelas 14h00,
continuação até ao Porto. Chegada pelas
15h00.
FIM DA VIAGEM

PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN
SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

SUPLEMENTO SEGURO COM
CANCELAMENTO ANTECIPADO,
ASSISTÊNCIA E INTERRUPÇÃO

€6.745

€1.475

€120

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea, em classe económica, em voos
TAP, para percurso Porto ou Lisboa / São Francisco
/ Lisboa ou Porto, com direito ao transporte de
uma mala de porão até 23kg e respectivas taxas de
aeroporto segurança e combustível, no valor de 348,13
€, à data de 12/12/2019 – a reconfirmar na data da
emissão das passagens aéreas;
• Passagem aérea, em classe económica, em voos
American Airlines, para o percurso San Diego /
Flagstaff, via Phoenix, com direito ao transporte de
uma mala de porão até 23kg e respectivas taxas de
aeroporto segurança e combustível;
• Acompanhamento de Tour Leader Tryvel durante
toda a viagem;
• Acompanhamento por guia local, de língua
portuguesa ou castelhana, durante toda a viagem;
• Alojamento e pequeno-almoço americano, nos
hotéis mencionados, ou similares;
• Pensão completa, desde o jantar do 1º dia ao almoço
do 15º, excepto jantar do 5º dia (em voo), num total de
27 refeições (14 almoços e 13 jantares);
• Entradas e visitas em todos os parques conforme
itinerário;
• Autocarro privativo durante todo o circuito;
• Seguro Multiviagens;
• Taxas hoteleiras, de turismo e IVA;
• ESTA (Electronic System for Travel Authorization in
the U.S.A.)
• Gratificações a guias e motoristas locais (98.00 USD
por pessoa);
• Bagageiros nos hotéis;
• Livro de viagem.
PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Voo de helicóptero no Grand Canyon;
• Tudo o que não estiver mencionado como incluído;
Notas: Programa está sujeito às oscilações do dólar,
podendo sofrer ajustes.
À data de 12 de Dezembro de 2019 com uma taxa de
1€ = 0,90 USD
Salvaguarda-se quaisquer alterações ao programa
devido às condições atmosféricas ou outro motivo de
força maior

