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Roteiros 2017/2018 
Estados Unidos, Hawaii & Canadá



TPI Group Network 
Escritórios locais

Honolulu  
Maui  

Kona  

Whistler 

Vancouver  

Seattle  

San Francisco  

Los Angeles  

Banff  

Las Vegas  

Los Angeles 
19700 Mariner Avenue   
Torrance, CA 90503 

New York 
1 Evertrust Plaza, Suite 702  
Jersey City, NJ 07302 

Boston 
119 Sumner Street #410  
East Boston, MA 02128 

Washington D.C. 
1629 K Street N.W., Suite 
703,  Washington D.C. 
20006  

Miami 
7270 NW 12Th Street, Ph2  
Miami, FL 33126 

Orlando 
5950 Hazeltine National Dr.  
Suite 100, Orlando, FL 32822 

Chicago 
1699 E. Woodfield Rd, Suite 
205  Schaumburg, IL 60173 

Detroit 
43155 Main St., Suite 2204C-8  
Novi, MI 48375  

Dallas 
15455 Dallas Parkway, Suite 600  
Addison, TX 75001 

Atlanta 
3300 Holcomb Bridge Road  Sui-
te 260, Norcross, GA 30092 

Houston 
1535 West Loop South, Suite 
220  Houston, TX 77027 

San Francisco 
391 Sutter Street, Suite 400/410  
San Francisco, CA 94108  

Las Vegas  
4047 Ponderosa Way   
Las Vegas, NV 89118 

Seattle 
1511 Third Avenue, Suite 
905  Seattle, WA 98101  
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Honolulu 
2155 Kalakaua Ave, 9Th Floor  
Honolulu, Hawaii 96815 

Kona 
73-101 Kupipi Street,  
Kailua-Kona  
Hawaii 96740 

Maui 
228 Ho’ohana Street  
1St Floor Kahului, Hawaii 96732  

Toronto 

Chicago  

Atlanta  

Houston  

Detroit 

Washington 

Orlando 

Miami  

Montreal  

Boston  

New York  

Vancouver 
8899 Odlin Crescent   
Richmond BC, V6X 3Z7 

Toronto 
Suite #1510-Carlton Towers  
2 Carlton Street, Toronto  
Ontario M5b 1J3  

Banff 
Banff Park Lodge 222 Lynx St.  
Banff, Alberta, T1L 1B3  

Whistler 
#101-4204 Village Square  
Whistler, BC, Von 1B4  

Montreal 
1100 - 1200 McGill College Ave.  
Montreal, Quebec, H3B 4G7  



San Francisco
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Sumário
Estados Unidos 
Orlando Curtição - 7 noites 

Flórida Clássica  - 9 noites  

Flórida Surpreendente  - 13 noites  

O Melhor da Costa Leste - 13 noites 

Esplendor Americano - 6 noites  

Gigantes da América - 11 noites  

Costa Oeste Glamourosa - 7 noites 

Tesouros Naturais da Costa Oeste - 11 noites 

Costa Oeste - Aventuras e Sensações - 13 noites 

Maravilhas do Oeste Americano - 11 noites  

Encantos da Califórnia - 7 noites  

Costa a Costa Fascinante - 12 noites 

Descobrindo Belezas Americanas - 16 noites 

Aloha Hawaii - 11 noites  

Extensão Miami - 2 noites 

Extensão New York - 3 noites 

Extensão Cancun - 5 noites 

Extensão Cruzeiro ao Caribe - 7 noites 

Extensão Los Angeles  - 3 noites  

Extensão Las Vegas  - 3 noites  

Extensão Honolulu - Hawaii  - 4 noites 

 Canadá
Vibrante Leste Canadense - 9 noites 

Curtindo o Inverno Canadense - 9 noites  

Espetacular Oeste Canadense - 7 noites  

Canada, Diversidade e Magia - 16 noites  

Extensão New York - 3 noites 

Extensão Whistler - 2 noites 

Extensão Whistler e New York - 5 noites  

Extensão Cruzeiro ao Alaska - 7 noites  

Extensão Cruzeiro ao Alaska e New York - 10 noites  
112



Yosemite National Park
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Tours nos Estados Unidos 

Orlando Curtição - 7 noites    08

Flórida Clássica  - 9 noites     12

Flórida Surpreendente  - 13 noites    16

O Melhor da Costa Leste - 13 noites   21

Esplendor Americano - 6 noites    26

Gigantes da América - 11 noites    30

Costa Oeste Glamourosa - 7 noites   34

Tesouros Naturais da Costa Oeste - 11 noites  38

Costa Oeste - Aventuras e Sensações - 13 noites  42

Maravilhas do Oeste Americano - 11 noites   47

Encantos da Califórnia - 7 noites    52

Costa a Costa Fascinante - 12 noites   56

Descobrindo Belezas Americanas - 16 noites  61

Aloha Hawaii - 11 noites     66

Extensão Miami - 2 noites    70

Extensão New York - 3 noites    72

Extensão Cancun - 5 noites    74

Extensão Cruzeiro ao Caribe - 7 noites   76

Extensão Los Angeles  - 3 noites    78

Extensão Las Vegas  - 3 noites    80

Extensão Honolulu - Hawaii  - 4 noites   82



Orlando
Curtição

                              odnalrO

Orlando                              

 Magic Kingdom

Epcot

Universal Studios
Islands of Adventures

Sea World

Millenia Mall
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Day

Universal Orlando

/ Orlando Premium Outlet
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Detalhes do Tour 
 
7 Noites  
ORLANDO - 7 NOITES

Saídas Garantidas  
Out 29 | Nov 12 e 19 | Dez 03, 10, 21, 25 e 28
Jan 03, 07, 14, 21 e 28 | Fev 23 e 25 | Abr 08 , 15 e 29
Mai 06, 13 e 20 | Jun 03, 10 ,17 e 24 | Jul 01, 08, 15 e 22 | Ago 05 e 12 | 
Set 02 e 09 | Out 07 e 14 | Nov 11 e 18 | Dez 02, 09, 21 e 28* 
Jan 06, 13, 20 e 27 | Fev 09 e 10 | Abr 07

 
 
Possibilidade de Extensão  
Miami 2 noites – Consulte programação na pág. 70 
New York 3 noites - Consulte programação na pág. 72 
Cancun 5 Noites – Consulte programação na pág. 74
Cruzeiros no Caribe 7 noites – Consulte programaçãona pág. 76

Dia 
1

Dia 
2

Dia 
3

Dia 
4

Dia 
5

BRASIL – ORLANDO

Apresentação no aeroporto com destino a Orlando.

ORLANDO

Chegada ao maior centro de entretenimento do 
planeta: Orlando. Check-in no hotel e hospedagem.  
Nota importante: Neste dia nosso guia brasileiro encon-
trará o grupo no hotel. As 19h30 teremos um encontro do 
grupo com o guia na recepção do hotel para apresentação 
e primeiras dicas de viagem.

ORLANDO - MAGIC KINGDOM

Café da manhã no hotel e saída com destino ao Magic 
Kingdom (INGRESSOS INCLUSOS), um mundo mágico que 
reúne todo o encanto dos contos de fadas, os mais consa-
grados personagens da Disney e experiências clássicas que 
prestam homenagem aos desenhos de Walt Disney.

Você vivenciará o passado, o futuro e a imaginação por 
meio de atrações imperdíveis! Aventure-se na mina de 
diamantes da Branca de Neve e os Sete Anões, uma mon-
tanha russa eletrizante para toda família, decole no Spa-
ce Mountain, uma viagem em meio a luzes brilhantes em 
uma estação especial até a profunda escuridão do espaço, 
ou passeie pelo castelo da Cinderela, um ícone dos contos 
de fadas, que serve como porta de entrada para a Fan-
tasyland. Essas e outras atrações nos farão sonhar! Retor-
no ao hotel e hospedagem.

ORLANDO - EPCOT

Café da manhã no hotel e saída com destino ao Epcot 
(INGRESSOS INCLUSOS), com seus ultramodernos e im-
pressionantes pavilhões. As atrações do parque variam 
de uma das mais rápidas atrações da Disney, o Mission 
Space, com uma jornada que nos transforma em astro-
nautas num voo espacial, a passeios de barco suaves, 
ou ainda, de uma emocionante experiência de asa delta 
no Soarin a áreas de jogos interativos que despertam 
a imaginação das crianças. Isso tudo sem esquecer a 
“Vitrine do Mundo”, onde os importantes países estão 
representados por meio de construções típicas que ex-
põe suas artes, costumes, artesanatos, culinárias e etc. 
Você poderá almoçar na Itália, jantar na França e assistir 
a um show na Alemanha. É só escolher! Retorno ao ho-
tel e hospedagem.

ORLANDO - UNIVERSAL STUDIOS 
 
Café da manhã no hotel e saída com destino a Universal 
Studios (INGRESSOS INCLUSOS). É nesse lugar que os 
estúdios cinematográficos da Universal se constituem em 
um parque espetacular, criado para que você seja o pro-
tagonista de alguns dos maiores filmes e seriados de TV 
já produzidos. Entraremos em um mundo de sonhos do 
cinema, onde toda magia e aventura do fantástico Mundo 
de Harry Potter nos espera. Você precisará da coragem de 
um campeão para montar em um dos dois dragões, que 
se contorcem e se atracam em uma perseguição pelo céu 
por meio de uma montanha-russa entrelaçada, ou ainda, 
para se transportar ao centro de uma guerra intergaláctica 
entre Autobots e Decepticons no Transformers The Ride 
3D. Você também poderá se juntar ao Gru, suas filhas e 
aos travessos Minions em uma divertida atração 3D! En-
contre neste parque a arte de fazer filmes e vivenciá-los. 
Retorno ao hotel e restante da tarde livre. Uma boa dica 
é conhecer um dos outlets ou a um Waltmart e aproveitar 
os incríveis preços que só Orlando pode te proporcionar! 
Hospedagem.

2016

2017

2018
*Data com 9 noites em orlando e 2 dias livres

 Expresso de Hogwarts



ORLANDO - SEAWORLD

Café da manhã no hotel. Saída com destino ao SeaWorld 
(INGRESSOS INCLUSOS), um fantástico mundo marinho, 
com espetaculares shows de golfinhos, baleias, focas, lon-
tras e piscina de alimentação de peixes. Nesse lugar você 
poderá se divertir em montanhas-russas sem comparação 
como a Manta, uma arraia voadora que leva os visitantes 
de barriga para baixo cortando os céus e deslizando sobre 
uma lagoa, ou a Kraken, uma montanha-russa monstruosa 
e diferente de qualquer outra classificada pelos amantes 
da aventura. Há também aventuras do mar em um fan-
tástico show da Shamu, uma experiência que, ao mesmo 
tempo, diverte, educa e inspira. Passeie nos domínios dos 
tubarões por um túnel de vidro e aventure-se em inúmeras 
atrações que a vida marinha tem para oferecer! Retorno ao 
hotel e hospedagem.

Dia 
7

Dia 
8

Dia 
9

ORLANDO

Café da manhã no hotel. Hoje é dia de descobrir o que mui-
tos já sabem, o paraíso das compras em Orlando! Para isso, 
faremos duas paradas. A primeira será no The Mall At Mille-
nia, um destino de compras que oferece uma seleção des-
lumbrante de exclusivas marcas internacionais como Louis 
Vuitton, Gucci, Chanel, Cartier, Empório Armani, Prada, e 
tantas outras marcas com as últimas tendências da moda 
internacional. Sem dúvida uma opção incrível com lojas e 
restaurantes de luxo. Já a segunda parada fará você de-
sembarcar no famoso Orlando Vineland Premium Outlets. 
Próximo da Disney, o local possui cerca de 160 lojas outlets 
dos designers e marcas mais cobiçadas, com preços incri-
velmente econômicos. Orlando tem algo a oferecer para 
todos os bolsos, portanto, aproveite! Retorno ao hotel e 
hospedagem.

ORLANDO - BRASIL

Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, traslado 
do hotel até o aeroporto de Orlando. Nota importante: o 
Guia brasileiro NÃO acompanha os passageiros do traslado 
de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões 
diferentes para a saída dos Estados Unidos, é possível que 
o guia brasileiro não permaneça na cidade neste dia até que 
o ultimo passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo 
o caso, o guia dará previamente todas as informações aos 
passageiros sobre o traslado de saída.

Dia 
6 ORLANDO - ISLANDS OF ADVENTURE 

 
Café da manhã no hotel e saída com destino ao Islands of 
Adventure (INGRESSOS INCLUSOS), um parque temático 
com heróis lendários e histórias que ultrapassam gerações, 
aventuras épicas e viagens inesquecíveis! Entre na Marvel 
Super Hero Island, uma cidade repleta de histórias em qua-
drinhos onde os maiores super-heróis do mundo combatem 
os mais diabólicos Super Vilões na batalha final do bem 
contra o mal. Vivencie o verdadeiro Jurassic Park, onde di-
nossauros foram trazidos de volta à vida para conviver com 
os humanos pela primeira vez na história. Aqui é o único 
lugar do mundo onde as histórias ganham vida. Divirta-se! 
Retorno ao hotel e hospedagem.

Taxi amarelo -  Orlando
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Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria 
turística superior, INCLUSO com café da manhã BUFFET;

Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais 
falando português;
Ingresso para visita ao Parque Magic Kingdom;
Ingresso para visita ao Parque Epcot;
Ingresso para visita ao Parque Universal Studios;
Ingresso para visita ao Parque Islands Of Adventures;
Ingresso para visita ao SeaWorld;
Tour de compras, incluindo Premium Outlet e The Mall At 
Millenia;

Ônibus ou van de luxo com ar condicionado;
Traslados Hotel-Outlet / Shopping -Hotel
Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto COM ASSISTÊNCIA, 
incluindo 1 mala por pessoa 

Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o 
último dia nos Estados Unidos; 

Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por 
pessoa);

Refeições não mencionadas; 

Ingressos e passeios não mencionados como inclusos no 
Tour;
 
Bilhete aéreo do Brasil até Orlando e regresso ao Brasil;
Seguro assistência saúde/bagagem;
 
Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavande-
ria);
 
Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
 
Excesso de bagagem  
 
Qualquer item não mencionado como incluso;
 
Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

O que Inclui  
no Tour

O que não inclui  
no Tour

Parte aérea sugerida: Brasil / Orlando / Brasil 

ATENDIMENTO EXCLUSIVO EM PORTUGUÊS 24 HORAS - 1844 874 7874 | 1844 TPI 7 TPI

Companhias aéreas: Azul, Latam e Delta (Voo Direto) American, Copa, Avianca, Gol e Aeroméxico (Voos com conexão)

CIDADE  HOTEL          CAT
Orlando            Rosen Centre Hotel           TS
 SpringHill Suites Orlando at SeaWorld      TS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

Horários de check-in: a partir das 15:00
Horários de check-out: até as 11:00

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Orlando Curtição 
Padrão TPI/JTB GROUP com hotéis centrais, passeios e ingressos para as mais imperdíveis atrações, guia acompanhante em português e 
estadia mínima de duas noites nas principais cidades de cada itinerário , trazendo na experiência de viajar em grupo uma sensação de 
renovação, conhecendo  pessoas novas e costumes diferentes.

 SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TA-
BELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS PARA 
GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE 
TOUR.
CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU 
AGENTE DE VIAGENS.

Nota Importante



Flórida
Clássica

Miami

Cape Canaveral

Orlando

6
7
8

Day

5

Day

1 2

910

3

Miami

Fort Lauderdale

West Palm Beach

4
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Detalhes do Tour 
 
9 Noites  
MIAMI - 2 NOITES | ORLANDO - 7 NOITES

Saídas Garantidas  
Dez 19 e 26  
Jan 12 | Fev 21 | Abr 06 | Mai 04 | Jun 08 
Jul 06 e 13 | Ago 10 | Set 07 e 14 | Out 05 
Nov 09 | Dez 19, 22 e 26*
Jan 04 e 11 | Fev 08 | Abr 05

 

Possibilidade de Extensão  
New York 3 noites - Consulte programação na pág. 72
Cancun 5 Noites – Consulte programação na pág. 74
Cruzeiros no Caribe 7 noites – Consulte programaçãona pág. 76

Dia 
1

Dia 
2

Dia 
3

Dia 
4

Dia 
5

BRASIL – MIAMI

Apresentação no aeroporto com destino a Miami.

MIAMI

Chegada à cidade de Miami. Conhecida como “Magic City”, 
Miami possui uma combinação fascinante de cultura ur-
bana, ambientes descontr aídos a beira-mar e tradições 
latinas e norte-americanas. Recepção e traslado do aero-
porto de Miami até o hotel. Chegada e hospedagem. 
Nota importante: Neste dia nosso guia brasileiro encon-
trará o grupo no hotel. As 19h30 teremos um encontro do 
grupo com o guia na recepção do hotel para apresentação 
e primeiras dicas de viagem.

MIAMI

Café da manhã no hotel. Em seguida, saída para um tour 
panorâmico de meio dia de visita a Miami, onde veremos 
as belas praias de Miami Beach, Coral Gables, elegante e 
sofisticado bairro com lojas, bares e restaurantes, ponto 
alto da vida noturna de Miami, Coconut Grove, com suas 
residências milionárias e o Palácio Vizcaya. Conheceremos 
ainda a Pequena Havana, bairro da comunidade latina que 
mantém as características culturais cubanas através do co-
mércio variado e restaurantes típicos. Nos encantaremos 
também com a linda vista da Baía de Key Biscayne e do 
Porto de Miami, de onde partem os cruzeiros ao Caribe. 
A tarde será livre. Indicamos um interessante passeio de 
barco para conhecer as mansões mais luxuosas das cele-
bridades. Retorno ao hotel e hospedagem.

MIAMI – FORT LAUDERDALE – WEST 
PALM BEACH – CABO CANAVERAL (NASA) 
– ORLANDO

Café da manhã no hotel e saída com destino a Orlando. No 
caminho, visitaremos Fort Lauderdale, a cidade praiana da 
Flórida que mais cresceu nos últimos anos e, após curta 
viagem, visita a West Palm Beach, elegantíssimo balneá-
rio com lindas praias e riquíssimas residências, onde vera-
neiam políticos, empresários e artistas renomados. Prosse-
guiremos pela moderna rodovia I-95 até Merritt Island para 
que você conheça o CENTRO ESPACIAL DA NASA – Kennedy 
Space Center (INGRESSOS INCLUSOS).  As amplas instala-
ções demonstram os programas espaciais norte-america-
nos desde o projeto Júpiter e Apolo, até o ônibus espacial. 
Almoço livre NÃO INCLUSO. Chegada ao maior centro de 
entretenimento do planeta: Orlando. Check-in no hotel em 
Orlando e hospedagem 

ORLANDO - MAGIC KINGDOM

Café da manhã no hotel e saída com destino a Magic King-
dom (INGRESSOS INCLUÍDOS), um mundo mágico que reú-
ne todo o encantamento dos contos de fada, os mais con-
sagrados personagens da Disney e experiências clássicas 
que prestam homenagem aos desenhos de Walt Disney 
vivenciando o passado, o futuro e a imaginação através de 
atrações imperdíveis. Aventure-se na mina de diamantes 
da Branca de Neve e os Sete anões, uma montanha russa 
eletrizante para toda família, decole no Space Mountain, 
uma viagem em meio a luzes brilhantes em uma estação 
especial até a profunda escuridão do espaço, ou passeie 
pelo castelo da Cinderela, um ícone dos contos de fadas, 
que serve como porta de entrada para a Fantasyland es-
sas e outra atrações nos levarão à um mundo de sonhos e 
fantasia. Retorno ao hotel e hospedagem.

2016

2017

2018

Magic Kingdom

*Data com 9 noites em orlando e 2 dias livres



ORLANDO - UNIVERSAL STUDIOS

Café da manhã no hotel e saída com destino a Universal 
Studios (ingressos incluídos), onde os estúdios cinema-
tográficos da Universal se constituem em um espetacular 
parque, criado para que você seja o protagonista de alguns 
dos maiores filmes e seriados de TV já produzidos. Entra-
remos em um mundo de sonhos do cinema, onde toda ma-
gia e aventura do fantástico Mundo de Harry Potter nos 
espera e você precisará da coragem de um campeão para 
montar em um dos dois dragões, que se contorcem e se 
atracam em uma perseguição pelo céu em uma montanha-
-russa entrelaçada, ou ainda pode ter uma experiência ultra 
sensorial que o transportará ao centro de uma guerra inter-
galáctica entre Autobots e Decepticons no Transformers 
The Ride 3D, e junte-se ao Gru, suas filhas e aos travessos 
Minions em uma divertida atração 3D. Encontre neste par-
que a arte de fazer filmes e vivencia-los. Retorno ao hotel 
e restante da tarde livre, uma boa sugestão é conhecer um 
dos Outlets e aproveitar os incríveis preços que só Orlando 
pode te proporcionar. Hospedagem

Dia 
7

Dia 
8

Dia 
9

Dia 
10

Dia 
11ORLANDO - ISLANDS OF ADVENTURE

Café da manhã no hotel e saída com destino ao Islands 
of Adventure (ingressos incluídos), um parque temático 
com heróis lendários, e histórias que ultrapassam gera-
ções, aventuras épicas e viagens inesquecíveis. Entre na 
Marvel Super Hero Island, uma cidade repleta de histórias 
em quadrinhos onde os maiores super-heróis do mundo 
combatem os mais diabólicos Super Vilões na batalha final 
do bem contra o mal, vivencie o verdadeiro Jurassic Park, 
onde dinossauros foram trazidos de volta à vida para con-
viver com os humanos pela primeira vez na história. Aqui 
é o único lugar do mundo onde as histórias ganham vida. 
Divirta-se!  Retorno ao hotel e hospedagem.

ORLANDO

Café da manhã no hotel. Hoje é dia de descobrir o que 
muitos já sabem, que Orlando é um paraíso das compras, 
para isso faremos duas paradas uma no The Mall At Mil-
lenia um destino de compras que oferece uma seleção 
deslumbrante de exclusivas marcas internacionais como: 
Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Cartier, Empório Armani, Pra-
da, e muitas outras marcas com as últimas tendências da 
moda internacional, sem dúvida uma opção incrível com 
lojas e restaurantes de luxo. Nossa próxima parada será 
no famoso Orlando Vineland Premium Outlets, localiza-
do muito próximo da Disney, possui cerca de 160 lojas 
outlets dos designers e marcas mais cobiçados com pre-
ços incrivelmente econômicos. Orlando têm algo a ofere-
cer para todos os bolsos. Divirta-se! Retorno ao hotel e 
hospedagem.

Dia 
6 ORLANDO - EPCOT

Café da manhã no hotel e saída com destino ao Epcot 
(ingressos incluídos), com seus ultramodernos e impres-
sionantes pavilhões. As atrações do parque variam de 
uma das mais rápidas atrações da Disney, o Mission Spa-
ce, com uma jornada que nos transforma em astronautas 
num voo espacial, à passeios de barco suaves, ou ainda de 
uma emocionante experiência de asa delta no Soarin a áre-
as de jogos interativos que despertam a imaginação das 
crianças. E claro, não vamos esquece a “Vitrine do Mundo”, 
onde os importantes países estão representados através 
de construções típicas, expondo suas artes, costumes, 
artesanatos, culinárias etc. Você poderá almoçar na Itália, 
jantar na França e assistir a um show na Alemanha. Retor-
no ao hotel e hospedagem.

ORLANDO - SEAWORLD

Café da manhã no hotel e saída com destino ao SeaWor-
ld (ingressos incluídos), um fantástico mundo marinho, 
com espetaculares shows de golfinhos, baleias, focas, 
lontras, piscina de alimentação de peixes, além mon-
tanhas-russas sem comparação como a Manta, uma ar-
raia voadora que leva os visitantes de barriga para baixo 
cortando os céus e deslizando sobre uma lagoa, ou a 
Kraken uma montanha-russa monstruosa e diferente de 
qualquer outra classificada pelos amantes da aventura, 
mergulhe nas aventuras do mar em um fantástico show 
da Shamu uma experiência que ao mesmo tempo que di-
verte educa e inspira, passeie nos domínios dos tubarões 
por um túnel de vidro, aventure-se em inúmeras atrações 
que a vida marinha tem para oferecer. Retorno ao hotel e 
restante da tarde livre, sugerimos ir a Downtown Disney, 
um dos pontos mais populares do completo Disney com 
inúmeras opções de restaurantes pata todos os gostos. 
Hospedagem.

ORLANDO - BRASIL

Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, traslado 
do hotel até o aeroporto de Orlando. Nota Importante:. 
O Guia brasileiro NÃO acompanha os passageiros do 
traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos 
e conexões diferentes para a saída dos Estados Unidos, 
é possível que o guia brasileiro não permaneça na cidade 
neste dia, até que o ultimo passageiro embarque de vol-
ta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará pre-
viamente todas as informações aos passageiros sobre o 
traslado de saída.

Sea World
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Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria 
turística superior, INCLUSO café da manhã BUFFET;

Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando 
português;
Ingresso para visita ao Kennedy Space Center (NASA);
Ingresso para visita ao Parque Magic Kingdom;
Ingresso para visita ao Parque Epcot;
Ingresso para visita ao Parque Universal Studios;
Ingresso para visita ao Parque Islands Of Adventures;
Ingresso para visita ao Parque SeaWorld

Ônibus ou van de luxo com ar condicionado;
Traslados Hotel-Outlet / Shopping -Hotel
Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto COM ASSISTÊNCIA in-
cluindo uma mala por pessoa

Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último 
dia nos Estados Unidos;

Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01mala por pes-
soa);

Refeições não mencionadas;

Ingressos e passeios não mencionados como inclusos no 
Tour;

Bilhete aéreo do Brasil até Miami e regresso desde Orlando 
ao Brasil;

Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavande-
ria);
Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;

Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, no máxi-
mo, 23kg por pessoa); 

Qualquer item não mencionado como incluso;

Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

O que Inclui  
no Tour

Flórida Clássica 
Padrão TPI/JTB GROUP com hotéis centrais, passeios e ingressos para as mais imperdíveis atrações, guia acompanhante em português e 
estadia mínima de duas noites nas principais cidades de cada itinerário , trazendo na experiência de viajar em grupo uma sensação de 
renovação, conhecendo  pessoas novas e costumes diferentes.

O que não inclui  
no Tour

CIDADE  HOTEL          CAT

Miami                       Marriott Biscayne Bay           P
           Hilton Miami Downtown           P
Orlando     SpringHill Suites Orlando at SeaWorld    TS 
                            Rosen Centre Hotel          TS
            

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Parte aérea sugerida: Brasil / Miami // Orlando / Brasil 

Companhias aéreas: Azul, Latam(Voo Direto) American, Copa, Delta, Avianca, Gol e Aeroméxico (Voos com conexão)

 SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TA-
BELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS PARA 
GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE 
TOUR.
CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU 
AGENTE DE VIAGENS.

Nota Importante

ATENDIMENTO EXCLUSIVO EM PORTUGUÊS 24 HORAS - 1844 874 7874 | 1844 TPI 7 TPI

Horários de check-in: a partir das 15:00
Horários de check-out: até as 11:00



Flórida
Surpreendente

Florida Keys

Miami 

Cape Canaveral

Orlando

Tampa

Clearwater

St. Petersburg

Fort Myers

Everglades

Naples

Key West
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7

8

12

13 14

Day

Day

Day

Day

15

Day

5

Day

1 2

9 10 11

3

4

Fort Lauderdale

West Palm Beach

Miami
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Detalhes do Tour 
 
13 Noites  
MIAMI - 2 NOITES | ORLANDO - 5 NOITES | TAMPA - 2 NOITES | NAPLES - 1 NOITE | 

KEY WEST- 2 NOITES | MIAMI - 1 NOITE

Saídas Garantidas  
Nov 10 | Dez 19 e 26
Jan 12 | Fev 21 | Abr 06 | Mai 04 | Jun 08 |  
Jul 06 e 13 | Ago 10 | Set 07 e 14 | Out 05
Nov 09 | Dez 19
Jan 11 | Fev 08 | Abr 05

 
Possibilidade de Extensão  
New York 3 noites - Consulte programação na pág. 72  
Cancun 5 Noites – Consulte programação na pág. 74
Cruzeiros no Caribe 7 noites – Consulte programação na pág. 76

Dia 
1

Dia 
2

Dia 
3

Dia 
4

Dia 
5

BRASIL – MIAMI

Apresentação no aeroporto com destino a Miami.

MIAMI

Chegada à cidade de Miami. Conhecida como “Magic City”, 
Miami possui uma combinação fascinante de cultura ur-
bana, ambientes descontraídos a beira-mar e tradições 
latinas e norte-americanas. Recepção e traslado do 
aeroporto de Miami até o hotel. Chegada e hospedagem. 
Nota importante: Neste dia nosso guia brasileiro encon-
trará o grupo no hotel. As 19h30 teremos um encontro do 
grupo com o guia na recepção do hotel para apresentação 
e primeiras dicas de viagem.

MIAMI

Café da manhã no hotel. Em seguida, saída para um tour 
panorâmico de meio dia de visita a Miami, onde veremos 
as belas praias de Miami Beach e Coral Gables, um ele-
gante e sofisticado bairro com lojas, bares e restaurantes, 
e ponto alto da vida noturna de Miami, continuamos por 
Coconut Grove, com suas residências milionárias e o Palácio 
Vizcaya. Conheceremos ainda a Pequena Havana, bairro da 
comunidade latina que mantém as características culturais 
cubanas através do comércio variado e restaurantes típi-
cos. Nos encantaremos também com a linda vista da Baía 
de Key Biscayne e do Porto de Miami, de onde partem os 
cruzeiros ao Caribe. A tarde será livre. Indicamos um inte-
ressante passeio de barco para conhecer as mansões mais 
luxuosas das celebridades. Retorno ao hotel e 
hospedagem.

MIAMI – FORT LAUDERDALE – WEST 
PALM BEACH – CABO CANAVERAL 
(NASA) – ORLANDO

Café da manhã no hotel e saída com destino a Orlan-
do. No caminho, visitaremos Fort Lauderdale, a cidade 
praiana da Flórida que mais cresceu nos últimos anos e, 
após curta viagem, visita a West Palm Beach, elegantís-
simo balneário com lindas praias e riquíssimas residên-
cias, onde veraneiam políticos, empresários e artistas 
renomados. Prosseguiremos pela moderna rodovia I-95 
até Merritt Island para que você conheça o CENTRO ES-
PACIAL DA NASA, o Kennedy Space Center (INGRESSOS 
INCLUSOS). Suas amplas instalações demonstram os 
programas espaciais norte-americanos desde o projeto 
Júpiter e Apolo, até o ônibus espacial. Almoço livre (NÃO 
INCLUSO). Chegada ao maior centro de entretenimento 
do planeta: Orlando. Check-in no hotel e hospedagem.

ORLANDO - MAGIC KINGDOM

Café da manhã no hotel e saída com destino ao Magic 
Kingdom (INGRESSOS INCLUSOS), um mundo mágico que 
reúne todo o encanto dos contos de fadas, os mais consa-
grados personagens da Disney e experiências clássicas que 
prestam homenagem aos desenhos de Walt Disney. Você 
vivenciará o passado, o futuro e a imaginação por meio de 
atrações imperdíveis! Aventure-se na mina de diamantes 
da Branca de Neve e os Sete anões, uma montanha russa 
eletrizante para toda família, decole no Space Mountain, 
uma viagem em meio a luzes brilhantes em uma estação 
especial até a profunda escuridão do espaço, ou passeie 
pelo castelo da Cinderela, um ícone dos contos de fadas, 
que serve como porta de entrada para a Fantasyland. Es-
sas e outra atrações nos farão sonhar! Retorno ao hotel e 
hospedagem.

2016

2017

2018

Miami Seaport



ORLANDO - UNIVERSAL STUDIOS

Café da manhã no hotel e saída com destino a Universal 
Studios (INGRESSOS INCLUSOS). É nesse lugar que os es-
túdios cinematográficos da Universal se constituem em 
um parque espetacular, criado para que você seja o prota-
gonista de alguns dos maiores filmes e seriados de TV já 
produzidos. Entraremos em um mundo de sonhos do ci-
nema, onde toda magia e aventura do fantástico Mundo 
de Harry Potter nos espera. Você precisará da coragem de 
um campeão para montar em um dos dois dragões, que 
se contorcem e se atracam em uma perseguição pelo céu 
por meio de uma montanha-russa entrelaçada, ou ainda, 
para se transportar ao centro de uma guerra intergaláctica 
entre Autobots e Decepticons no Transformers The Ride 
3D. Você também poderá se juntar ao Gru, suas filhas e aos 
travessos Minions em uma divertida atração 3D! Encontre 
neste parque a arte de fazer filmes e vivenciá-los. Retorno 
ao hotel e restante da tarde livre. Uma boa dica é conhecer 
um dos outlets e aproveitar os incríveis preços que só 
Orlando pode te proporcionar! Hospedagem.

Dia 
7

Dia 
8

Dia 
9

Dia 
10

ORLANDO - ISLANDS OF ADVENTURE

Café da manhã no hotel e saída com destino ao Islands 
of Adventure (INGRESSOS INCLUSOS), um parque temático 
com heróis lendários e histórias que ultrapassam gerações, 
aventuras épicas e viagens inesquecíveis! Entre na Mar-
vel Super Hero Island, uma cidade repleta de histórias em 
quadrinhos onde os maiores super-heróis do mundo com-
batem os mais diabólicos Super Vilões na batalha final do 
bem contra o mal. Vivencie o verdadeiro Jurassic Park, onde 
dinossauros foram trazidos de volta à vida para conviver 
com os humanos pela primeira vez na história. Aqui é o 
único lugar do mundo onde as histórias ganham vida. Divir-
ta-se! Retorno ao hotel e hospedagem.

ORLANDO –  SEAWORLD - TAMPA

Café da manhã no hotel. Saída com destino ao SeaWorld 
(INGRESSOS INCLUSOS), um fantástico mundo marinho, 
com espetaculares shows de golfinhos, baleias, focas, 
lontras, piscina de alimentação de peixes. Nesse lugar 
você poderá se divertir em montanhas-russas sem com-
paração como a Manta, uma arraia voadora que leva os 
visitantes de barriga para baixo cortando os céus e desli-
zando sobre uma lagoa, ou a Kraken, uma montanha-rus-
sa monstruosa e diferente de qualquer outra classificada 
pelos amantes da aventura. Há também aventuras do 
mar em um fantástico show da Shamu, uma experiên-
cia que, ao mesmo tempo, diverte, educa e inspira. Pas-
seie nos domínios dos tubarões por um túnel de vidro e 
aventure-se em inúmeras atrações que a vida marinha 
tem para oferecer! Em horário pré-determinado por nos-
so guia, nos encontraremos e seguiremos com destino 
a Tampa, na costa Oeste da Flórida. Chegada e hospe-
dagem.

Dia 
6 ORLANDO - EPCOT

Café da manhã no hotel e saída com destino ao Epcot 
(INGRESSOS INCLUSOS), com seus ultramodernos e im-
pressionantes pavilhões. As atrações do parque variam de 
uma das mais rápidas atrações da Disney, o Mission Spa-
ce, com uma jornada que nos transforma em astronautas 
num voo espacial, a passeios de barco suaves, ou ainda, 
de uma emocionante experiência de asa delta no Soarin 
a áreas de jogos interativos que despertam a imaginação 
das crianças. Isso tudo sem esquecer a “Vitrine do Mundo”, 
onde os importantes países estão representados por meio 
de construções típicas que expõe suas artes, costumes, 
artesanatos, culinárias e etc. Você poderá almoçar na Itália, 
jantar na França e assistir a um show na Alemanha. É só 
escolher! Retorno ao hotel e hospedagem.

TAMPA

Café da manhã no hotel. Saída com destino ao Busch 
Gardens (INGRESSOS INCLUSOS), um pedaço da África 
na Flórida, onde encontraremos as maravilhas do exóti-
co continente africano por meio de um safari que atra-
vessa o habitat de vários animais selvagens. Sinta a 
adrenalina tomar conta do seu corpo nas atrações mais 
emocionantes e aventure-se em um passeio por uma 
rápida correnteza ou em uma das diversas quedas e lo-
opings de suas montanhas-russas. Divirta-se ao assis-
tir espetáculos e shows ao vivo com cores, sons, luzes 
e muita ação! Em horário pré-determinado, encontre o 
guia e retorne ao hotel. Pela noite, vamos ao Channel-
side Bay Plaza, uma área repleta de restaurantes, clu-
bes, bares e lojas, o local é uma excelente escolha para 
desfrutar de um ótimo jantar (NÃO INCLUSO). Tudo para 
você ter uma noite muito agradável. Retorno ao hotel 
e hospedagem.

Miami Seaport
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Dia 
12

Dia 
11 Dia 

13

Dia 
14

Dia 
15

TAMPA – CLEARWATER – ST. PETERS-
BURG – FORT MYERS – NAPLES 

Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para explo-
rarmos as belas praias do Golfo do México. Passaremos, 
primeiramente, pela linda praia de Clearwater, com areia 
branca e águas cristalinas. Em seguida, em uma curta via-
gem, seguimos até St Petersburg, com seu cais de ar-
quitetura arrojada, repleto de lojas e embarcações que 
enfeitam o belo panorama da Baía de Tampa. Na sequên-
cia, nosso roteiro faz uma visita ao famoso Salvador Dali 
Museum (INGRESSOS INCLUSOS): o museu apresenta a 
trajetória do artista Salvador Dali (1904-1989) com lindas 
obras capazes de retratar cada momento e atividade de 
sua carreira.  A exposição é repleta de gravuras e pinturas 
que encantam, educam e servem de inspiração a seus 
visitantes mantendo ativa a vida cultural desta região. 
Teremos tempo para almoço livre (NÃO INCLUSO). 
Continuamos pelas redondezas, passando por pequenas 
praias que se estendem por vários quilômetros ao longo 
da costa. Em seguida visitaremos Fort Myers, uma cidade 
que possui a marca registrada da região, com seu dina-
mismo e excelente estrutura turística com restaurantes 
e áreas comerciais. Na continuação de nosso percurso fa-
remos uma breve visita com entrada opcional a residência 
de inverno de Thomas Edison (INGRESSOS NÃO INCLU-
SOS), o inventor da lâmpada elétrica, com seus laborató-
rios e belos jardins tropicais. Também visitaremos a Cape 
Coral e as ilhas Captiva e Sanibel, um verdadeiro paraíso 
tropical, com quilômetros de palmeiras e branquíssimas 
praias. Ambas as ilhas são consideradas o 3º melhor lugar 
do Ocidente para se encontrar conchas perfeitas e colori-
das. Chegada a Naples no fim do dia e noite livre. Sugeri-
mos um passeio pela 5th Avenida, com grande variedade 
gastronômica e sofisticação. Hospedagem em Naples.

NAPLES – PARQUE NACIONAL EVERGLA-
DES – KEY WEST

Café da manhã no hotel. Neste dia repleto de atrações, 
sairemos pela manhã para conhecer a região de Naples, 
o mais sofisticado balneário da Costa Oeste da Flórida. 
Nossa viagem continua pelo Parque Nacional de Evergla-
des, com mais de 5.700kmº de ciprestes, pinheiros, pân-
tanos e restingas. Lá vivem diversas espécies de animais, 
muitas delas ameaçadas de extinção, e foi declarado pa-
trimônio mundial pela Unesco. Faremos um breve pas-
seio divertido e cheio de aventura abordo de um aero-
barco (INGRESSOS INCLUSOS) pelas entranhas do parque 
em meio a crocodilos. Será um espetáculo da natureza 
selvagem!  
Continuando nossa viagem, faremos uma breve parada 
para almoço (NÃO INCLUSO) e seguiremos até Key West, 
“o paraíso perdido da Flórida”, mas antes de chegar a Key 
West, iremos atravessar várias pontes com vistas incrí-
veis. Uma delas é muito famosa, chamada de ”seven mile 
bridge” (ponte de 11 km) é a mais longa deste roteiro e 
fez parte de vários filmes inclusive. A chegada em Key 
West será no fim da tarde. Hospedagem no hotel. Após 
acomodação, nosso guia nos levará para a Duval Street, 
a rua mais famosa de Key West, onde a noite é pura fes-
ta, com várias lojas, cafés, bares com música ao vivo e 
restaurantes famosos, entre eles, o Sloppy Joe’s. O lugar 
também é ideal para comprar lembrancinhas em meio a 
uma noite contagiante. 

KEY WEST

Café da manhã no hotel. Manhã livre para desfrutar 
ao máximo das belezas de Key West, situada no 
extremo sul dos EUA, a 90 milhas de Cuba. Sugeri-
mos passeio (NÃO INCLUSO) em barco de fundo de 
vidro, onde é possível ver em detalhes um deslum-
brante jardim submarino formado por corais multi-
coloridos com rica variedade de peixes. Aproveite, 
ainda para curtir a piscina de seu hotel ou as praias 
que este indescritível cenário tem para oferecer.
À tarde, em horário apropriado, voltaremos ao cen-
tro de Key West na praça Mallory Square para o 
famoso “Sunset Celebration”, conhecido como o 
pôr do sol mais famoso da Flórida. Todos os dias 
milhares de pessoas se reúnem nesta praça para 
curtir o pôr do sol. Mallory é famosa pela bela vis-
ta, por barzinhos, lojas, artesanatos e artistas fa-
zendo malabarismo e música ao vivo, tornando o 
momento ainda mais especial. Retorno ao hotel e 
hospedagem.

KEY WEST – MIAMI

Café da manhã no hotel. Deixaremos excelentes 
recordações da beleza estonteante de Key West e 
partiremos com destino a Miami. Chegada e almo-
ço livre (NÃO INCLUSO), em seguida, check-in no 
hotel e restante. Tarde livre. Nosso guia estará de 
plantão e sempre com ótimas dicas. Hospedagem.

MIAMI - BRASIL

Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, 
traslado, SEM ASSISTENTE, do hotel até o aero-
porto de Miami. Nota importante: o Guia brasileiro 
NÃO acompanha os passageiros do traslado de sa-
ída até o aeroporto. Como há muitos voos e cone-
xões diferentes para a saída dos Estados Unidos, 
é possível que o guia brasileiro não permaneça na 
cidade neste dia até que o ultimo passageiro em-
barque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o guia 
brasileiro dará previamente todas as informações 
aos passageiros sobre o traslado de saída.

Ocean Dirve - Miami



Alojamento em apartamento standard em hotéis 
categoria primeira e turística superior, INCLUSO café da  
manhã BUFFET;

Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais 
falando português;
Ingresso para visita ao Kennedy Space Center (NASA);
Ingresso para visita ao Parque Magic Kingdom;
Ingresso para visita ao Parque Epcot;
Ingresso para visita ao Parque Universal Studios;
Ingresso para visita ao Parque Islands Of Adventures;
Ingresso para visita ao Parque SeaWorld
Ingresso para visita ao Parque Busch Gardens
Ingresso para visita ao Museu Salvador Dali
Ingresso para passeio de aerobarco no Parque Nacional 
Everglades

Ônibus ou van de luxo com ar condicionado;
Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto COM ASSISTÊNCIA, 
incluindo 1 mala por pessoa;

Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o 
último dia nos Estados Unidos; 

Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01mala por 
pessoa);

Refeições não mencionadas;

Ingressos e passeios não mencionados como inclusos no 
Tour;

Bilhete aéreo do Brasil até Miami e o regresso ao Brasil;

Seguro assistência saúde/bagagem;

Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia);

Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;

Excesso de bagagem;

Qualquer item não mencionado como incluso;

Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

O que Inclui  
no Tour

O que não inclui  
no Tour

Parte aérea sugerida: Brasil / Miami / Brasil 

Companhias aéreas: American e Latam (Voo direto). Copa, Avianca, e Gol (Voos com conexão).

CIDADE        HOTEL   CAT

Miami                       Marriott Biscayne Bay ou    P
              Hilton Miami Downtown    P
Orlando      SpringHill Suites Orlando at SeaWorld  TS
                               Rosen Centre Hotel   TS
Tampa Fairfield Inn & Suites by Marriott Tampa West  TS
Naples     Staybridge Suites Naples Gulf-Coast  TS
Key West           Fairfield Inn & Suites Key West  TS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis 
confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta 
brochura.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

 SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TA-
BELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS PARA 
GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE 
TOUR.
CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU 
AGENTE DE VIAGENS.

Nota Importante

Flórida Surpreendente
Padrão TPI/JTB GROUP com hotéis centrais, passeios e ingressos para as mais imperdíveis atrações, guia acompanhante em português e 
estadia mínima de duas noites nas principais cidades de cada itinerário , trazendo na experiência de viajar em grupo uma sensação de 
renovação, conhecendo  pessoas novas e costumes diferentes.

ATENDIMENTO EXCLUSIVO EM PORTUGUÊS 24 HORAS - 1844 874 7874 | 1844 TPI 7 TPI

Horários de check-in: a partir das 15:00
Horários de check-out: até as 11:00
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Detalhes do Tour 
 
13 Noites  
MIAMI - 2 NOITES | ORLANDO - 5 NOITES | WASHINGTON D.C. - 3 NOITES |  

NEW YORK - 3 NOITES 

Saídas Garantidas  
Nov 10 | Dez 19 e 26
Jan 12 | Fev 21 | Abr 06 | Mai 04 | Jun 08 | Jul 06 e 13
Ago 10 | Set 07 e 14 | Out 05 | Nov 09 | Dez 19 
Jan 11 | Fev 08 | Abr 05

 
Possibilidade de Extensão  
Cancun 5 Noites – Consulte programação na pág. 74

Dia 
1

Dia 
2

Dia 
3

Dia 
4

Dia 
5

BRASIL – MIAMI

Apresentação no aeroporto com destino à Miami.

MIAMI

Chegada à cidade de Miami. Conhecida como “Magic 
City”, Miami possui uma combinação fascinante de cul-
tura urbana, ambientes descontraídos a beira-mar e 
tradições latinas e norte-americanas. Recepção e tras-
lado do aeroporto de Miami até o hotel. Chegada e 
hospedagem. Nota importante: Neste dia nosso guia 
brasileiro encontrará o grupo no hotel. As 19h30 tere-
mos um encontro do grupo com o guia na recepção do  
hotel para apresentação e primeiras dicas de viagem. 

MIAMI
Café da manhã no hotel. Em seguida, saída para um tour 
panorâmico de meio dia de visita à cidade, onde veremos 
as belas praias de Miami Beach e Coral Gables, um elegante 
e sofisticado bairro com lojas, bares e restaurantes, ponto 
alto da vida noturna de Miami, continuamos por Coconut 
Grove, com suas residências milionárias e o Palácio Vizcaya. 
Conheceremos ainda a Pequena Havana, bairro da comuni-
dade latina que mantém as características culturais cuba-
nas através do comércio variado e restaurantes típicos. 
Nos encantaremos também com a linda vista da Baía de 
Key Biscayne e do Porto de Miami, de onde partem os cru-
zeiros ao Caribe. A tarde será livre. Indicamos um interes-
sante passeio de barco para conhecer as mansões mais lu-
xuosas das celebridades. Retorno ao hotel e hospedagem.

MIAMI – FORT LAUDERDALE – WEST 
PALM BEACH – CABO CANAVERAL (NASA) 
– ORLANDO

Café da manhã no hotel e saída com destino à Orlando. No 
caminho, visitaremos Fort Lauderdale, a cidade praiana da 
Flórida que mais cresceu nos últimos anos e, após curta 
viagem, visita a West Palm Beach, elegantíssimo balneá-
rio com lindas praias e riquíssimas residências, onde vera-
neiam políticos, empresários e artistas renomados. Prosse-
guiremos pela moderna rodovia I-95 até Merritt Island para 
que você conheça o CENTRO ESPACIAL DA NASA, o Ken-
nedy Space Center (INGRESSOS INCLUSOS), suas amplas 
instalações demonstram os programas espaciais norte-a-
mericanos desde o projeto Júpiter e Apolo, até o ônibus 
espacial. Almoço livre (NÃO INCLUSO). Chegada ao maior 
centro de entretenimento do planeta: Orlando. Check-in no 
hotel e hospedagem.
 

ORLANDO - MAGIC KINGDOM

Café da manhã no hotel e saída com destino ao Magic 
Kingdom (INGRESSOS INCLUSOS), um mundo mágico que 
reúne todo o encanto dos contos de fadas, os mais consa-
grados personagens da Disney e experiências clássicas que 
prestam homenagem aos desenhos de Walt Disney. Você 
vivenciará o passado, o futuro e a imaginação por meio de 
atrações imperdíveis! Aventure-se na mina de diamantes 
da Branca de Neve e os Sete Anões, uma montanha russa 
eletrizante para toda família, decole no Space Mountain, 
uma viagem em meio a luzes brilhantes em uma estação 
especial até a profunda escuridão do espaço, ou passeie 
pelo castelo da Cinderela, um ícone dos contos de fadas, 
que serve como porta de entrada para a Fantasyland. Es-
sas e outras atrações nos levarão à um mundo de sonhos 
e fantasia. Retorno ao hotel e hospedagem.

2016

2017

2018

Magic Kingdom
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ORLANDO - UNIVERSAL STUDIOS

Café da manhã no hotel e saída com destino a Universal 
Studios (INGRESSOS INCLUSOS). É nesse lugar que os es-
túdios cinematográficos da Universal se constituem em 
um parque espetacular, criado para que você seja o prota-
gonista de alguns dos maiores filmes e seriados de TV já 
produzidos. Entraremos em um mundo de sonhos do ci-
nema, onde toda magia e aventura do fantástico Mundo 
de Harry Potter nos espera. Você precisará da coragem de 
um campeão para montar em um dos dois dragões, que 
se contorcem e se atracam em uma perseguição pelo céu 
por meio de uma montanha-russa entrelaçada, ou ainda, 
para se transportar ao centro de uma guerra intergaláctica 
entre Autobots e Decepticons no Transformers The Ride 
3D. Você também poderá se juntar ao Gru, suas filhas e aos 
travessos Minions em uma divertida atração 3D! Encontre 
neste parque a arte de fazer filmes e vivenciá-los. Retorno 
ao hotel e restante da tarde livre. Uma boa dica é conhecer 
um dos outlets e aproveitar os incríveis preços que só Or-
lando pode te proporcionar! Hospedagem.

Dia 
7

Dia 
8

Dia 
9

Dia 
10

Dia 
11

ORLANDO - ISLANDS OF ADVENTURE

Café da manhã no hotel e saída com destino ao Islands 
of Adventure (INGRESSOS INCLUSOS), um parque temático 
com heróis lendários e histórias que ultrapassam gerações, 
aventuras épicas e viagens inesquecíveis! Entre na Mar-
vel Super Hero Island, uma cidade repleta de histórias em 
quadrinhos onde os maiores super-heróis do mundo com-
batem os mais diabólicos Super Vilões na batalha final do 
bem contra o mal. Vivencie o verdadeiro Jurassic Park, onde 
dinossauros foram trazidos de volta à vida para conviver 
com os humanos pela primeira vez na história. Aqui é o 
único lugar do mundo onde as histórias ganham vida. Divir-
ta-se! Retorno ao hotel e hospedagem.
 

ORLANDO – WASHINGTON D.C.

Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto de Or-
lando para embarque em voo com destino a Washington 
D.C. (voo não incluso), a magnífica capital dos Estados 
Unidos. Muito mais que apenas um lugar com uma casa 
branca ocupando espaço nos noticiários, Washington D.C. 
não deixa de ser um destino turístico de primeira qua-
lidade. Lá estão monumentos ícones da história norte 
americana, salas de espetáculos e museus estonteantes 
com muita cultura e arte. Recepção e traslado do aero-
porto de Washington D.C. até o hotel. Nota Importante: 
nosso guia brasileiro encontrará o grupo no hotel.

Dia 
6 ORLANDO - EPCOT

Café da manhã no hotel e saída com destino ao Epcot 
(INGRESSOS INCLUSOS), com seus ultramodernos e im-
pressionantes pavilhões. As atrações do parque variam de 
uma das mais rápidas atrações da Disney, o Mission Spa-
ce, com uma jornada que nos transforma em astronautas 
num voo espacial, a passeios de barco suaves, ou ainda, 
de uma emocionante experiência de asa delta no Soarin 
a áreas de jogos interativos que despertam a imaginação 
das crianças. Isso tudo sem esquecer a “Vitrine do Mundo”, 
onde os importantes países estão representados por meio 
de construções típicas que expõe suas artes, costumes, 
artesanatos, culinárias e etc. Você poderá almoçar na Itália, 
jantar na França e assistir a um show na Alemanha. É só 
escolher! Retorno ao hotel e hospedagem.
 

WASHINGTON D.C.

Café da manhã no hotel. Em seguida, saída para visita 
panorâmica à cidade de Washington D.C., a gloriosa e mo-
numental capital dos EUA, totalmente planejada e com 
imensos parques. Visitaremos Arlington Cemetery (IN-
GRESSOS INCLUSOS), onde veremos a sepultura de John 
Kennedy e Jacqueline Onassis, e o National Air and Space 
Museum, o mais visitado do mundo,  onde nos extasiare-
mos com a grandiosidade de tudo o que nos é apresen-
tado, desde o primeiro avião até as modernas cápsulas 
espaciais que transportaram os astronautas. Veremos 
ainda cartões-postais como Casa Branca, Washington 
Monument, Capitólio, Jefferson Memorial, Watergate, 
além do Centro Comercial. Noite livre, sugerimos uma vi-
sita a Georgetown, o bairro boêmio da cidade. Retorno ao 
hotel e hospedagem.

WASHINGTON D.C.

Café da manhã no hotel. Hoje o dia é todo seu ! Separe 
um calçado confortável e encare os históricos e surpre-
endentes caminhos de Washington D.C.. Sugerimos como 
ponto de partida o National Mall, onde estão concen-
trados os principais museus que compõem o Instituto 
Smithsonian, todos com visitação gratuita!! A poucos 
minutos a pé você encontrará a Casa Branca, e outras ex-
celentes atrações localizadas ao redor da região. Entre 
todos os bairros, visite Georgetown, um dos mais famo-
sos e visitados da cidade por seus belos parques, ruas 
floridas e ótimas opções para compras e restaurantes. 
Nosso guia está à disposição sempre com ótimas dicas 
de passeios, restaurantes e muito mais. Consulte-o!

Washington D.C.



Dia 
13

Dia 
12

Dia 
14

Dia 
15

WASHINGTON D.C. - BALTIMORE – 
PHILADÉLPHIA – NEW YORK
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã em direção à 
Baltimore, onde conheceremos o enorme complexo co-
mercial e cultural em que se transformou o seu antigo 
cais do porto, uma invejável obra de renovação arqui-
tetônica, transformando o velho em novo com extrema 
harmonia. Continuando nosso percurso, chegaremos a 
Philadelphia, cidade que treze colônias declararam sua in-
dependência da Inglaterra. Realizaremos uma breve visita 
às atrações que se tornaram símbolos importantes da li-
berdade nos Estados Unidos e, por isso, são muito popu-
lares, tais como Elfreth’s Alley, a rua habitada mais antiga 
dos Estados Unidos, o Benjamin Franklin Parkway, o fa-
moso Liberty Bell, e o Constitution Hall & Square. Tempo 
livre para almoço (NÃO INCLUSO) e parada em frente ao 
Museu de Arte da Philadélphia, onde você poderá tes-
tar sua resistência física correndo na famosa escadaria 
do filme “Rocky”. No final do passeio, você poderá tirar 
uma foto memorável posando em frente à estátua de 
bronze do Rocky! Prosseguimos a viagem até New York. 
Hospedagem.

NEW YORK

Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para visita à 
cidade. Lá conheceremos pontos turísticos como United 
Nations, Central Park, Catedral Saint John Divine, Colum-
bia University, Harlem, Lincoln Center, 5th Avenue, Rocke-
feller Center, Times Square, Madison Square Garden, Em-
pire State, Greenwich Village, Soho, Chinatown, City Hall 
Area e Sea Port. Como as opções são inúmeras, nosso 
guia brasileiro profissional estará à disposição de todos 
para dar dicas e sugestões após o passeio. Retorno ao 
hotel e hospedagem.

14º DIA NEW YORK

Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para 
aproveitar mais da agitada BIG APPLE. O lugar é 
ideal para assistir aos novos shows da Broadway, 
ouvir lançamentos musicais, estar antenado com 
o mundo das artes, dos livros, da ciência e dos 
negócios, além de fazer compras pelas ruas vi-
brantes da cidade que nunca dorme. Hospedagem.

NEW YORK - BRASIL

Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, 
traslado, SEM ASSISTENTE, do hotel até o aero-
porto de New York. Nota importante: o guia bra-
sileiro NÃO acompanha os passageiros do traslado 
de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e  
conexões diferentes para a saída dos Estados Uni-
dos, é possível que o guia brasileiro não permaneça 
na cidade neste dia até que o ultimo passageiro 
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o 
guia brasileiro dará previamente todas as infor-
mações aos passageiros sobre o traslado de saída.

New York
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Alojamento em apartamento standard em hotéis 
categoria primeira e turística superior, INCLUSO café da  
manhã BUFFET;

Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais 
falando português;
Ingresso para visita ao Kennedy Space Center (NASA);
Ingresso para visita ao Parque Magic Kingdom;
Ingresso para visita ao Parque Epcot;
Ingresso para visita ao Parque Universal Studios;
Ingresso para visita ao Parque Islands Of Adventures;
Ingresso para visita ao histórico Cemitério Arlington

Ônibus ou van de luxo com ar condicionado;
Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto COM ASSISTÊNCIA

Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o 
último dia nos Estados Unidos; 

Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por 
pessoa);

Refeições não mencionadas;

Ingressos e passeios não mencionados como inclusos no 
Tour;

Bilhete aéreo do Brasil até Miami e de New York até o 
regresso ao Brasil;

Bilhete aéreo entre cidades: De Orlando a Washington D.C., 

Seguro assistência saúde/bagagem;

Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavande-
ria);

Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;

Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, no máxi-
mo, 23kg por pessoa); 

Qualquer item não mencionado como incluso;

Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

O que Inclui  
no Tour

O que não inclui  
no Tour

Parte aérea sugerida: Brasil / Miami // Orlando / Washington D.C. // New York / Brasil 
Companhias aéreas: American (voo direto). Latam, Delta, United, Copa e Avianca (voo com conexão)

CIDADE        HOTEL   CAT

Miami                       Marriott Biscayne Bay ou    P
              Hilton Miami Downtown    P
Orlando   SpringHill Suites Orlando at SeaWorld TS
                               Rosen Centre Hotel  TS
Washington         Courtyrard Arlington Crystal City TS
                   Hilton Washington     P
New York           Sheraton NYC Times Square    P 
              Affinia Manhattan NYC    P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis 
confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta 
brochura.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

O Melhor da Costa Leste
Padrão TPI/JTB GROUP com hotéis centrais, passeios e ingressos para as mais imperdíveis atrações, guia acompanhante em português e 
estadia mínima de duas noites nas principais cidades de cada itinerário , trazendo na experiência de viajar em grupo uma sensação de 
renovação, conhecendo  pessoas novas e costumes diferentes.

 SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TA-
BELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS PARA 
GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE 
TOUR.
CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU 
AGENTE DE VIAGENS.

Nota Importante

ATENDIMENTO EXCLUSIVO EM PORTUGUÊS 24 HORAS - 1844 874 7874 | 1844 TPI 7 TPI

Horários de check-in: a partir das 15:00
Horários de check-out: até as 11:00



Esplendor
Americano

Washington D.C.

New York

Baltimore

Philadelphia

1 2 3 4

7 85 6
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Detalhes do Tour 
 
6 Noites  
WASHINGTON D.C. - 3 NOITES | NEW YORK - 3 NOITES 

Saídas Garantidas  
Nov 17  | Dez 26
Jan 19 | Fev 28 | Abr 13 | Mai 11 | Jun 07 e 15 | Jul 13 e 20
Ago 17 | Set 14 e 21 | Out 12 | Nov 16 | Dez 26
Jan 18 | Fev 15 | Abr 12

 
Possibilidade de Extensão  
Miami 2 Noites – Consulte programação na pág. 70
Cancun 5 Noites – Consulte programação na pág. 74

Dia 
1

Dia 
2

Dia 
3

Dia 
4

Dia 
5

BRASIL – WASHINGTON D.C.

Apresentação no aeroporto com destino a Washington 
D.C..

WASHINGTON D.C.

Chegada a Washington, a magnífica capital dos Esta-
dos Unidos. Muito mais que apenas um lugar com uma 
casa branca ocupando espaço nos noticiários, Washin-
gton D.C. não deixa de ser um destino turístico de pri-
meira qualidade. Lá estão monumentos ícones da his-
tória norte americana, salas de espetáculos e museus 
estonteantes com muita cultura e arte. Recepção e 
traslado do aeroporto de Washington D.C. até o hotel.  
Nota importante: Neste dia nosso guia brasilei-
ro encontrará o grupo no hotel. As 19h30 teremos 
um encontro do grupo com o guia na recepção do ho-
tel para apresentação e primeiras dicas de viagem. 

WASHINGTON D.C.

Café da manhã no hotel. Em seguida, saída para visita pa-
norâmica à cidade de Washington D.C., a gloriosa e monu-
mental capital dos EUA, totalmente planejada e com imen-
sos parques. Visitaremos Arlington Cemetery (INGRESSOS 
INCLUSOS), onde veremos a sepultura de John Kennedy e 
Jacqueline Onassis, e o National Air and Space Museum, 
o mais visitado do mundo, onde nos extasiaremos com 
a grandiosidade de tudo o que nos é apresentado, desde 
o primeiro avião até as modernas cápsulas espaciais que 
transportaram os astronautas. Veremos ainda cartões-
-postais como Casa Branca, Washington Monument, Capi-
tólio, Jefferson Memorial, Watergate, além do Centro Co-
mercial. Noite livre, sugerimos uma visita a Georgetown, o 
bairro boêmio da cidade. Retorno ao hotel e hospedagem.

WASHINGTON D.C.

Café da manhã no hotel. Hoje o dia é todo seu ! Se-
pare um calçado confortável e encare os históricos e 
surpreendentes caminhos de Washington D.C.. Sugeri-
mos como ponto de partida o National Mall, onde es-
tão concentrados os principais museus que compõem 
o Instituto Smithsonian, todos com visitação gratuita!! 
A poucos minutos a pé você encontrará a Casa Bran-
ca, e outras excelentes atrações localizadas ao redor da 
região. Entre todos os bairros, visite Georgetown, um 
dos mais famosos e visitados da cidade por seus belos 
parques, ruas floridas e ótimas opções para compras e 
restaurantes. Nosso guia está à disposição sempre com 
ótimas dicas de passeios, restaurantes e muito mais. 
Consulte-o!

WASHINGTON D.C. – BALTIMORE –  
PHILADÉLPHIA – NEW YORK

Café da manhã no hotel. Saída pela manhã em direção a 
Baltimore, onde conheceremos o enorme complexo comer-
cial e cultural em que se transformou o seu antigo cais 
do porto, uma invejável obra de renovação arquitetônica, 
transformando o velho em novo com extrema harmonia. 
Continuando nosso percurso, chegaremos a Philadelphia, 
cidade que treze colônias declararam sua independência da 
Inglaterra. Visitaremos atrações que se tornaram símbolos 
importantes da liberdade nos Estados Unidos e, por isso, 
são muito populares, tais como Elfreth’s Alley, a rua habi-
tada mais antiga dos Estados Unidos, o Benjamin Franklin 
Parkway, o famoso Liberty Bell, e o Constitution Hall & 
Square. Tempo livre para almoço (NÃO INCLUSO) e parada 
em frente ao Museu de Arte da Philadélphia, onde você 
poderá testar sua resistência física correndo na famosa es-
cadaria do filme “Rocky”. No final do passeio, você poderá 
tirar uma foto memorável posando em frente à estátua de 
bronze do Rocky! Prosseguimos a viagem até New York. 
Hospedagem.

2016

2017

2018
Porto de Baltimore



NEW YORK

Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para apro-
veitar mais da agitada BIG APPLE. O lugar é ideal para as-
sistir aos novos shows da Broadway, ouvir lançamentos 
musicais, estar antenado com o mundo das artes, dos 
livros, da ciência e dos negócios, além de fazer compras 
pelas ruas vibrantes da cidade que nunca dorme. Hospe-
dagem.

Dia 
7

Dia 
8 NEW YORK – BRASIL

Café da manhã no hotel. Traslado, SEM ASSISTENTE, do 
hotel até o aeroporto de New York. Nota importante: o 
guia brasileiro NÃO acompanha os passageiros do tras-
lado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e 
conexões diferentes para a saída dos Estados Unidos, é 
possível que o guia brasileiro não permaneça na cidade 
neste dia até que o ultimo passageiro embarque de vol-
ta ao Brasil. Em todo o caso, o guia brasileiro dará pre-
viamente todas as informações aos passageiros sobre o 
traslado de saída.

Dia 
6 NEW YORK

Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para visita à 
cidade. Lá conheceremos pontos turísticos como United 
Nations, Central Park, Catedral Saint John Divine, Columbia 
University, Harlem, Lincoln Center, 5th Avenue, Rockefel-
ler Center, Times Square, Madison Square Garden, Empire 
State, Greenwich Village, Soho, Chinatown, City Hall Area 
e Sea Port. Como as opções são inúmeras, nosso guia bra-
sileiro profissional estará à disposição de todos para dar 
dicas e sugestões após o passeio. Retorno ao hotel e hos-
pedagem.

Memorial Thomas Jefferson

Manhattan Bridge
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Alojamento em apartamento standard em hotéis 
categoria primeira, turística superior, INCLUSO café da 
manhã BUFFET;

Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais  
falando português;
Ingresso para visita ao histórico Cemitério Arlington

Ônibus ou van de luxo com ar condicionado;
Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto COM ASSISTÊNCIA

Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o  
último dia nos Estados Unidos; 

Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01mala por 
pessoa);

Refeições não mencionadas;

Ingressos e passeios não mencionados como inclusos no 
Tour;

Bilhete aéreo do Brasil até Washington D.C. e de New York 
até o regresso ao Brasil;

Seguro assistência saúde/bagagem;

Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavande-
ria);

Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;

Excesso de bagagem; 

Qualquer item não mencionado como incluso;

Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

O que Inclui  
no Tour

O que não inclui  
no Tour

Parte aérea sugerida: Brasil / Washington // New York / Brasil 

Companhias aéreas: United (voo direto). American e Delta (voo com conexão).

Esplendor Americano
Padrão TPI/JTB GROUP com hotéis centrais, passeios e ingressos para as mais imperdíveis atrações, guia acompanhante em português e 
estadia mínima de duas noites nas principais cidades de cada itinerário , trazendo na experiência de viajar em grupo uma sensação de 
renovação, conhecendo  pessoas novas e costumes diferentes.

 SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TA-
BELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS PARA 
GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE 
TOUR.
CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU 
AGENTE DE VIAGENS.

Nota Importante

ATENDIMENTO EXCLUSIVO EM PORTUGUÊS 24 HORAS - 1844 874 7874 | 1844 TPI 7 TPI

Horários de check-in: a partir das 15:00
Horários de check-out: até as 11:00

CIDADE        HOTEL   CAT

Washington         Courtyrard Arlington Crystal City TS
                   Hilton Washington     P
New York           Sheraton NYC Times Square    P 
              Affinia Manhattan NYC    P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis 
confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta 
brochura.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES



Gigantes
da América

New York

i

Orlando

Washington D.C.

New York
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Detalhes do Tour 
 
11 Noites  
NEW YORK - 3 | WASHINGTON D.C. - 3 NOITES | ORLANDO - 5 NOITES 

Saídas Garantidas  
Nov 06 | Dez 20
Jan 08 | Fev 23 | Abr 02 e 30 | Jun 04 | Jul 02 e 09 
Ago 06 |Set 03 e 10 | Out 01 | Nov 05 | Dez 17
Jan 07 | Fev 04 | Abr 01

Possibilidade de Extensão  
Miami 2 Noites – Consulte programação na pág. 70
Cancun 5 Noites – Consulte programação na pág. 74

Dia 
1

Dia 
2

Dia 
3

Dia 
4

Dia 
5

BRASIL – NEW YORK

Apresentação no aeroporto com destino a New York.

NEW YORK

Chegada à cidade de New York, conhecida como a capi-
tal do mundo. Recepção e traslado do aeroporto de New 
York até o hotel. Chegada e hospedagem. 
Nota importante: Neste dia nosso guia brasilei-
ro encontrará o grupo no hotel. As 19h30 teremos 
um encontro do grupo com o guia na recepção do  ho-
tel para apresentação e primeiras dicas de viagem. 

NEW YORK

Café da manhã no hotel. Pela manhã, você conhecerá a 
cidade. Lá veremos pitorescos pontos turísticos como, 
United Nations, Central Park, Catedral Saint John Divine, 
Columbia University, Harlem, Lincoln Center, 5th Avenue, 
Rockefeller Center, Times Square, Madison Square Garden, 
Empire State, Greenwich Village, Soho, Chinatown, City 
Hall Area, Sea Port, entre outros. As opções são inúmeras 
e nosso guia brasileiro profissional estará à disposição de 
todos para dicas e sugestões após o passeio. Retorno ao 
hotel e hospedagem.

NEW YORK

Café da manhã no hotel, dia inteiramente livre para apro-
veitar mais da agitada BIG APPLE, o lugar ideal para assistir 
aos novos shows da Broadway, ouvir os lançamentos mu-
sicais, estar antenado com o mundo das artes, dos livros, 
da ciência e dos negócios.

NEW YORK – PHILADELPHIA –  
BALTIMORE – WASHINGTON D.C.

Café da manhã no hotel. Saída pela manhã em direção a 
Washington. No caminho conheceremos Philadelphia, ci-
dade onde treze colônias declararam sua independência da 
Inglaterra. Realizaremos uma breve visita pelas atrações 
que se tornaram símbolos importantes da liberdade nos 
Estados Unidos e, por isso, são muito populares, como El-
freth’s Alley, a rua habitada mais antiga dos Estados Uni-
dos, o Benjamin Franklin Parkway, o famoso Liberty Bell e 
o Constitution Hall & Square. Parada em frente ao Museu 
de Arte da Philadélphia, onde você poderá testar sua re-
sistência física correndo na famosa escadaria do filme “Ro-
cky” e, no final, poderá tirar uma foto memorável posando 
em frente à estátua de bronze do Rocky. Tempo livre para 
almoço (NÃO INCLUSO). Seguindo nosso percurso, chegare-
mos a Baltimore e o enorme complexo comercial e cultural 
em que se transformou o seu antigo cais do porto. A trans-
formação é uma invejável obra de renovação arquitetônica. 
Prosseguimos a viagem até chegarmos a Washington D.C., 
a magnífica capital dos Estados Unidos! Muito mais que 
apenas um lugar com uma Casa Branca ocupando espa-
ço nos noticiários, Washington D.C. não deixa de ser um 
destino turístico de primeira qualidade com monumentos 
ícones da história norte americana, salas de espetáculos 
e museus estonteantes com muita cultura e arte. Hospe-
dagem.

Dia 
6 WASHINGTON D.C.

Café da manhã no hotel. Em seguida, saída para visita pa-
norâmica à cidade de Washington D.C., a gloriosa e monu-
mental capital dos EUA, totalmente planejada e com imen-
sos parques. Visitaremos Arlington Cemetery (INGRESSOS 
INCLUSOS), onde veremos a sepultura de John Kennedy e 
Jacqueline Onassis e o  National Air and Space Museum – 
o mais visitado do mundo, onde nos extasiaremos com 
a grandiosidade de tudo o que nos é apresentado, desde 
o primeiro avião até as modernas cápsulas espaciais que 
transportaram os astronautas. Veremos ainda atrações 
como Casa Branca, Washington Monument, Capitólio, Je-
fferson Memorial, Watergate e o Centro Comercial. Noite 
livre, sugerimos uma visita a Georgetown, o bairro boêmio 
da cidade. Retorno ao hotel e hospedagem.

2016

2017

2018

Capitólio



WASHINGTON D.C.

Café da manhã no hotel. Hoje o dia é todo seu ! Separe um 
calçado confortável e encare os históricos e surpreenden-
tes caminhos de Washington D.C.. Sugerimos como ponto 
de partida o National Mall, onde estão concentrados os 
principais museus que compõem o Instituto Smithsonian, 
todos com visitação gratuita!! A poucos minutos a pé você 
encontrará a Casa Branca, e outras excelentes atrações lo-
calizadas ao redor da região. Entre todos os bairros, visite 
Georgetown, um dos mais famosos e visitados da cidade 
por seus belos parques, ruas floridas e ótimas opções para 
compras e restaurantes. Nosso guia está à disposição sem-
pre com ótimas dicas de passeios, restaurantes e muito 
mais. Consulte-o!

Dia 
7

Dia 
8

Dia 
9

Dia 
10

Dia 
11

Dia 
12

Dia 
13

WASHINGTON D.C. – ORLANDO

Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto de Wa-
shington D.C. para embarque em voo com destino a Or-
lando (voo não incluido), capital do entretenimento do 
mundo. Recepção e traslado do aeroporto de Orlando até 
o hotel. 

ORLANDO - MAGIC KINGDOM

Café da manhã no hotel e saída com destino ao Magic 
Kingdom (INGRESSOS INCLUSOS), um mundo mágico que 
reúne todo o encanto dos contos de fadas, os mais con-
sagrados personagens da Disney e experiências clássicas 
que prestam homenagem aos desenhos de Walt Disney. 
Você vivenciará o passado, o futuro e a imaginação por 
meio de atrações imperdíveis! Aventure-se na mina de 
diamantes da Branca de Neve e os Sete Anões, uma 
montanha russa eletrizante para toda família, decole no 
Space Mountain, uma viagem em meio a luzes brilhantes 
em uma estação especial até a profunda escuridão do es-
paço, ou passeie pelo castelo da Cinderela, um ícone dos 
contos de fadas, que serve como porta de entrada para 
a Fantasyland. Essas e outras atrações nos farão sonhar! 
Retorno ao hotel e hospedagem.

ORLANDO - EPCOT

Café da manhã no hotel e saída com destino ao Epcot 
(INGRESSOS INCLUSOS), com seus ultramodernos e im-
pressionantes pavilhões. As atrações do parque variam 
de uma das mais rápidas atrações da Disney, o Mission 
Space, com uma jornada que nos transforma em astro-
nautas num voo espacial, a passeios de barco suaves, 
ou ainda, de uma emocionante experiência de asa delta 
no Soarin a áreas de jogos interativos que despertam a 
imaginação das crianças. Isso tudo sem esquecer a “Vi-
trine do Mundo”, onde os importantes países estão re-
presentados por meio de construções típicas que expõe 
suas artes, costumes, artesanatos, culinárias e etc. Você 
poderá almoçar na Itália, jantar na França e assistir a um 
show na Alemanha. É só escolher! Retorno ao hotel e 
hospedagem.

ORLANDO - UNIVERSAL STUDIOS

Café da manhã no hotel e saída com destino a Universal 
Studios (INGRESSOS INCLUSOS). É nesse lugar que os es-
túdios cinematográficos da Universal se constituem em 
um parque espetacular, criado para que você seja o pro-
tagonista de alguns dos maiores filmes e seriados de TV 
já produzidos. Entraremos em um mundo de sonhos do 
cinema, onde toda magia e aventura do fantástico Mun-
do de Harry Potter nos espera. Você precisará da coragem 
de um campeão para montar em um dos dois dragões, 
que se contorcem e se atracam em uma perseguição pelo 
céu por meio de uma montanha-russa entrelaçada, ou 
ainda, para se transportar ao centro de uma guerra inter-
galáctica entre Autobots e Decepticons no Transformers 
The Ride 3D. Você também poderá se juntar ao Gru, suas 
filhas e aos travessos Minions em uma divertida atra-
ção 3D! Encontre neste parque a arte de fazer filmes e 
vivenciá-los. Retorno ao hotel e restante da tarde livre. 
Uma boa dica é conhecer um dos outlets e aproveitar 
os incríveis preços que só Orlando pode te proporcionar! 

Hospedagem.

ORLANDO - ISLANDS OF ADVENTURE

Café da manhã no hotel e saída com destino ao Islands 
of Adventure (INGRESSOS INCLUSOS), um parque temáti-
co com heróis lendários e histórias que ultrapassam gera-
ções, aventuras épicas e viagens inesquecíveis! Entre na 
Marvel Super Hero Island, uma cidade repleta de histórias 
em quadrinhos onde os maiores super-heróis do mundo 
combatem os mais diabólicos Super Vilões na batalha fi-
nal do bem contra o mal. Vivencie o verdadeiro Jurassic 
Park, onde dinossauros foram trazidos de volta à vida 
para conviver com os humanos pela primeira vez na his-
tória. Aqui é o único lugar do mundo onde as histórias ga-
nham vida. Divirta-se! Retorno ao hotel e hospedagem.

ORLANDO – BRASIL

Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, traslado, 
SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de Orlando. 
Nota importante: o guia brasileiro NÃO acompanha os 
passageiros do traslado de saída até o aeroporto. Como 
há muitos voos e conexões diferentes para a saída dos 
Estados Unidos, é possível que o guia brasileiro não per-
maneça na cidade neste dia até que o ultimo passageiro 
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o guia bra-
sileiro dará previamente todas as informações aos passa-
geiros sobre o traslado de saída.

Magic Kingdom
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Alojamento em apartamento standard em hotéis 
categoria primeira, turística superior, INCLUSO café da 
manhã BUFFET;

Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais 
falando português;
Ingresso para visita ao histórico Cemitério Arlington
Ingresso para visita ao Parque Magic Kingdom;
Ingresso para visita ao Parque Epcot;
Ingresso para visita ao Parque Universal Studios;
Ingresso para visita ao Parque Islands Of Adventures;

Ônibus ou van de luxo com ar condicionado;
Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto COM ASSISTÊNCIA

Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o 
último dia nos Estados Unidos; 

Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01mala por 
pessoa);

Refeições não mencionadas;

Ingressos e passeios não mencionados como inclusos no 
Tour;

Bilhete aéreo do Brasil até New York e de Orlando até o 
regresso ao Brasil;

Bilhete aéreo entre cidades: De Orlando a Washington D.C.,

Seguro assistência saúde/bagagem;

Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavande-
ria);

Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;

Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, no máxi-
mo, 23 kg por pessoa); 

Qualquer item não mencionado como incluso;

Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

O que Inclui  
no Tour

O que não inclui  
no Tour

Parte aérea sugerida: Brasil / New York // Washington D.C. / Orlando  / Brasil 

Companhias aéreas: Latam e Delta (voo direto). American, United, Copa Airlines e Avianca (voo com conexão).

CIDADE        HOTEL   CAT

New York           Sheraton NYC Times Square    P 
              Affinia Manhattan NYC    P
Washington          Courtyrard Arlington Crystal City  TS
                     Hilton Washington     TS
Orlando                    Rosen Center Hotel   TS
  SpringHill Suites Orlando at SeaWorld  TS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis 
confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta 
brochura.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Gigantes da América
Padrão TPI/JTB GROUP com hotéis centrais, passeios e ingressos para as mais imperdíveis atrações, guia acompanhante em português e 
estadia mínima de duas noites nas principais cidades de cada itinerário , trazendo na experiência de viajar em grupo uma sensação de 
renovação, conhecendo  pessoas novas e costumes diferentes.

 SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TA-
BELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS PARA 
GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE 
TOUR.
CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU 
AGENTE DE VIAGENS.

Nota Importante

ATENDIMENTO EXCLUSIVO EM PORTUGUÊS 24 HORAS - 1844 874 7874 | 1844 TPI 7 TPI

Horários de check-in: a partir das 15:00
Horários de check-out: até as 11:00



Glamourosa
Costa Oeste

Los Angeles
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Detalhes do Tour 
 
7 Noites  
LOS ANGELES - 3 NOITES | FLAGSTAFF - 1 NOITE | LAS VEGAS - 3 NOITES 

Saídas Garantidas  
Nov 10 | Dez 22
Jan 12 | Fev 23 | Abr 06 | Mai 04 | Jun 08 | Jul 06 e 13
Ago 10 | Set 07 e 14 | Out 05 | Nov 09 | Dez 21
Jan 11 | Fev 08 | Abr 05

 
Possibilidade de Extensão  
New York 3 noites– Consulte programação na pág. 72 
Honolulu/Hawaii 4 noites – Consulte programação na pág. 82

Dia 
1

Dia 
2

Dia 
3

Dia 
4

BRASIL – LOS ANGELES

Apresentação no aeroporto com destino a Los Angeles.

LOS ANGELES

Chegada a Los Angeles, a capital do cinema, com grandes 
estúdios e uma ilusão do luxo, da imagem e da fama. Los 
Angeles é uma cidade glamorosa que, além de famosos 
e do tapete vermelho, é louca por esportes e tem uma 
agenda bastante diversificada. Ela á a capital americana 
do soccer, o nosso futebol, por conta da influência latina. 
Recepção e traslado do aeroporto de Los Angeles até o 
hotel. Chegada e hospedagem. 
Nota importante: Neste dia nosso guia brasilei-
ro encontrará o grupo no hotel. As 19h30 teremos 
um encontro do grupo com o guia na recepção do ho-
tel para apresentação e primeiras dicas de viagem. 

LOS ANGELES

Café da manhã no hotel e saída para visita à “Cidade dos 
Anjos”. Iniciaremos nosso tour passando pelos pontos 
mais centrais desta incrível cidade, destacamos a Cathe-
dral of Our Lady of the Angels, informalmente chamada 
de Catedral de Los Angeles, onde teremos um breve mo-
mento para apreciar seu design contemporâneo. Em se-
guida partiremos com destino ao Pier de Santa Monica um 
dos pontos turísticos mais procurados de Los Angeles, que 
além da espetacular vista para o Oceano Pacífico, consi-
derada umas das mais belas da Califórnia, tem como atra-
tivo o fim da ROTA 66 e o clássico carrossel que encanta 
crianças e adultos. Continuamos nosso tour até chegar a 
Beverly Hills, a sofisticada colina onde vivem os grandes 
artistas de cinema, cruzaremos a Sunset Strip, o lugar fa-
vorito das estrelas, com uma coleção de boutiques de luxo, 
restaurantes, clubes de rock e discotecas. Continuaremos 
rumo a Griffith Observatory, com uma vista espetacular da 

bacia de Los Angeles e do famoso cartaz de Hollywood 
e finalizamos a programação com tempo para caminhar 
na “Calçada da Fama” e observar as estrelas que decoram 
uma das calçadas mais famosas do mundo. Será possível 
fotografar o Grauman’s Chinese Theatre e o Dolby Thea-
tre, onde acontece a glamorosa entrega do Oscar. Tour pela 
Universal Studios Hollywood (INGRESSOS INCLUSOS), um 
parque charmoso, com uma vista incrível para o Hollywood 
Studios e uma quantidade imensa de galpões e prédios de 
emissoras e estúdios. Tudo isso sem contar a sensação de 
saber que é por ali que são gravados os grandes sucessos 
do cinema e da TV. Retorno ao hotel e hospedagem.

LOS ANGELES

Café da manhã no hotel. Hoje o dia é livre para percorrer 
todas as atrações que a cidade tem para oferecer: estú-
dios de cinema em plena atividade, praias com o autêntico 
clima da Califórnia, parques temáticos emocionantes, mu-
seus incríveis, restaurantes e mercados tão diversificados 
quanto a cultura local. Tudo isso sem esquecer uma vida 
noturna agitada e repleta de opções de compras capazes 
de deixar qualquer um encantado. Nosso guia brasileiro 
estará à disposição de todos para dar dicas e sugestões. 
Retorno ao hotel e hospedagem.

Dia 
5 LOS ANGELES – FLAGSTAFF

Café da manhã no hotel. Hoje partiremos em direção ao 
Arizona acompanhando a antiga Rota 66, que hoje foi frag-
mentada pela nova I-40. Sob esse cenário, no fim do dia, 
após uma longa viagem a Flagstaff, iremos repousar para 
seguir viagem até o Grand Canyon. Hospedagem.

2016

2017

2018

Las Vegas



Dia 
6

Dia 
7

Dia 
8

Dia 
9

FLAGSTAFF – GRAND CANYON NATIO-
NAL PARK – LAS VEGAS

Café da manhã no hotel e saída rumo a Nevada. Ao lon-
go do caminho, você irá até o Parque Nacional do Grand 
Canyon, uma das grandes maravilhas naturais do mundo 
e símbolo do oeste americano, com um show de cores 
impressionante! Entraremos no parque pela margem 
sul, mais conhecida como South Rim, e visitaremos Bri-
ght Angel View Point, impressionantes miradores a mais 
de 2.000 metros de altura do nível do rio.  Lá você irá 
contemplar vistas fascinantes a partir de Desert View, 
Hermits Rest e Grand Canyon Village. Nosso tour segue 
passando pela bela represa Hoover Dam, uma das maio-
res hidrelétricas já construídas nos Estados Unidos. Em 
seguida, parada breve para almoço (NÃO INCLUSO) e via-
gem até Las Vegas, que reserva várias opções de entre-
tenimento e preços acessíveis. Isso sem contar com a 
possibilidade de ter a sorte grande de voltar para casa 
com algum dinheiro extra ao faturar em algum cassino da 
região. Chegada e hospedagem.

LAS VEGAS

Café da manhã no hotel. Hoje o dia é todo seu e nos-
so guia oferecerá toda a orientação necessária para que 
você curta a viagem 100%. Aproveite tudo o que essa 
intensa cidade tem para proporcionar! Você passará o dia 
visitando as atrações disponíveis nos vários hotéis ao 
longo da The Strip e dará uma volta ao mundo em um 
único dia. Você pode começar o tour passeando na ponte 
dos suspiros ou em gôndolas dos canais de Veneza (The 
Venetian), almoçar em uma ilha dos mares do sul (Man-
dalay Bay), e jantar em um Bistrô Parisiense ao lado da 
Torre Eiffel (Hotel Paris Las Vegas). Se existe um lugar no 
mundo feito para ser vivido à noite, este lugar é Las Ve-
gas!  Afinal, ao entardecer, as luzes coloridas dos imensos 
cassinos começam a acender e Vegas se transforma em 
um lugar diferente de tudo, algo que precisamos ver para 
acreditar! Os caça-níqueis estão por toda parte, portanto, 

se você quer fazer apostas mais altas, encontrar o lugar 
certo é muito fácil. Porém, se estiver se sentindo espe-
cialmente com sorte, resorts como Bellagio, Wynn e Aria 
levam o jogo até você! Já hotéis como Hard Rock hotel & 
Cassino e o Planet Hollywood oferecem setores dedica-
dos aos apaixonados por jogos, música e gente bonita. 
Dizem por aqui que o que acontece em Vegas, fica em 
Vegas! Assim, todas as loucuras e excessos são permi-
tidos, desde que sejam esquecidas ao deixar a cidade. 
Aproveite! Hospedagem.

LAS VEGAS

Café da manhã no hotel. Dia livre para continuar conhe-
cendo os imensos hotéis e atrações desta cidade dinâ-
mica e cheia de diversão. Aproveite e tire fotos ou faça 
aquela filmagem dento de algum hotel especial para 
você ou ainda volte a um dos outlets da cidade e termine 
sua viagem com mais algumas comprinhas. Hospedagem.

LAS VEGAS – BRASIL

Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, traslado, 
SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de Las Vegas. 
Nota importante: o guia brasileiro NÃO acompanha os 
passageiros do traslado de saída até o aeroporto. Como 
há muitos voos e conexões diferentes para a saída dos 
Estados Unidos, é possível que o guia brasileiro não per-
maneça na cidade neste dia até que o ultimo passageiro 
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o guia bra-
sileiro dará previamente todas as informações aos passa-
geiros sobre o traslado de saída.

Grand Canyon
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Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria 
primeira, primeira superior e turística superior, INCLUSO café 
da manhã BUFFET;

Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais 
falando português;
Ingresso para visita no Universal Studios Hollywood;
Ingresso para visita ao Parque Nacional do Grand Canyon;
 

Ônibus ou van de luxo com ar condicionado;
Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto COM ASSISTÊNCIA

Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o 
último dia nos Estados Unidos; 

Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01mala por 
pessoa);

Refeições não mencionadas;

Ingressos e passeios não mencionados como inclusos no 
Tour;

Bilhete aéreo do Brasil até Los Angeles e Las Vegas até 
regresso ao Brasil;

Seguro assistência saúde/bagagem;

Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia);

Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;

Excesso de bagagem;

Qualquer item não mencionado como incluso;

Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

O que Inclui  
no Tour

O que não inclui  
no Tour

Parte aérea sugerida: Brasil / Los Angeles // Las Vegas / Brasil 

Companhias aéreas: Copa Airlines, American Airlines, Aeromexico, United e Delta. 

CIDADE            HOTEL   CAT

Los Angeles                The Westin Bonaventure ou     P
                      Millenium Biltmore     P
Flagstaff           Doubletree by Hilton Flagstaff ou  TS
                   SpringHill Suites Flagstaff   TS
Las Vegas                         The Venetian ou   PS
                      Aria Resort & Casino   PS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis 
confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta 
brochura.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

 SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TA-
BELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS PARA 
GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE 
TOUR.
CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU 
AGENTE DE VIAGENS.

Nota Importante

Costa Oeste Glamourosa
Padrão TPI/JTB GROUP com hotéis centrais, passeios e ingressos para as mais imperdíveis atrações, guia acompanhante em português e 
estadia mínima de duas noites nas principais cidades de cada itinerário , trazendo na experiência de viajar em grupo uma sensação de 
renovação, conhecendo  pessoas novas e costumes diferentes.

ATENDIMENTO EXCLUSIVO EM PORTUGUÊS 24 HORAS - 1844 874 7874 | 1844 TPI 7 TPI

Horários de check-in: a partir das 15:00
Horários de check-out: até as 11:00
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Detalhes do Tour 
 
11 Noites  
LOS ANGELES - 3 NOITES | FLAGSTAFF - 1 NOITE | LAS VEGAS - 2 NOITES | 

BAKERSFIELD - 1 NOITE | FRESNO - 1 NOITE | SAN FRANCISCO - 3 NOITES 

Saídas Garantidas  
Nov 10 | Dez 22
Jan 12 | Fev 23 | Abr 06 | Mai 04 | Jun 08 | Jul 06 e 13  
Ago 10 | Set 07 e 14 | Out 05 | Nov 09 | Dez 21 
Jan 11 | Fev 08 | Abr 05

 
Possibilidade de Extensão  
New York 3 noites– Consulte programação na pág. 72 
Honolulu/Hawaii 4 noites – Consulte programação na pág. 82

Dia 
1

Dia 
2

Dia 
3

Dia 
4

BRASIL – LOS ANGELES

Apresentação no aeroporto com destino a Los Angeles.
 

LOS ANGELES

Chegada a Los Angeles, a capital do cinema, com grandes 
estúdios e uma ilusão do luxo, da imagem e da fama. Los 
Angeles é uma cidade glamorosa que, além de famosos 
e do tapete vermelho, é louca por esportes e tem uma 
agenda bastante diversificada. Ela é a capital americana 
do soccer, o nosso futebol, por conta da influência latina. 
Recepção e traslado do aeroporto de Los Angeles até o 
hotel. Chegada e hospedagem. 
Nota importante: Neste dia nosso guia brasilei-
ro encontrará o grupo no hotel. As 19h30 teremos 
um encontro do grupo com o guia na recepção do ho-
tel para apresentação e primeiras dicas de viagem. 

LOS ANGELES
Café da manhã no hotel e saída para visita à “Cidade dos 
Anjos”. Iniciaremos nosso tour passando pelos pontos 
mais centrais desta incrível cidade, destacamos a Cathe-
dral of Our Lady of the Angels, informalmente chamada 
de Catedral de Los Angeles, onde teremos um breve mo-
mento para apreciar seu design contemporâneo. Em se-
guida partiremos com destino ao Pier de Santa Monica um 
dos pontos turísticos mais procurados de Los Angeles, que 
além da espetacular vista para o Oceano Pacífico, consid-
erada umas das mais belas da Califórnia, tem como atra-
tivo o fim da ROTA 66 e o clássico carrossel que encanta 
crianças e adultos. Continuamos nosso tour até chegar a 
Beverly Hills, a sofisticada colina onde vivem os grandes 
artistas de cinema, cruzaremos a Sunset Strip, o lugar fa-
vorito das estrelas, com uma coleção de boutiques de luxo, 
restaurantes, clubes de rock e discotecas. Continuaremos 
rumo a Griffith Observatory, com uma vista espetacular da 
bacia de Los Angeles e do famoso cartaz de Hollywood 
e finalizamos a programação com tempo para caminhar 
na “Calçada da Fama” e observar as estrelas que decoram 
uma das calçadas mais famosas do mundo. Será possível 
fotografar o Grauman’s Chinese Theatre e o Dolby Theatre, 
onde acontece a glamorosa entrega do Oscar. Tour pela 
Universal Studios Hollywood (INGRESSOS INCLUSOS), um 

parque charmoso, com uma vista incrível para o Hollywood 
Studios e uma quantidade imensa de galpões e prédios de 
emissoras e estúdios. Tudo isso sem contar a sensação de 
saber que é por ali que são gravados os grandes sucessos 
do cinema e da TV. Retorno ao hotel e hospedagem.

LOS ANGELES

Café da manhã no hotel. Hoje o dia é livre para percorrer 
todas as atrações que a cidade tem para oferecer: estúdios 
de cinema em plena atividade, praias com o autêntico cli-
ma da Califórnia, parques temáticos emocionantes, mu-
seus incríveis, restaurantes e mercados tão diversificados 
quanto a cultura local. Tudo isso sem esquecer uma vida 
noturna agitada e repleta de opções de compras, capaz-
es de deixar qualquer um encantado. Nosso guia brasileiro 
estará à disposição de todos para dar dicas e sugestões. 
Retorno ao hotel e hospedagem.

Dia 
5 LOS ANGELES – FLAGSTAFF

Café da manhã no hotel. Hoje partiremos em direção ao 
Arizona acompanhando a antiga Rota 66, que hoje foi 
fragmentada pela nova I-40. Sob esse cenário, no fim do 
dia, após uma longa viagem chegaremos a Flagstaff,  onde 
iremos repousar para seguir viagem até o Grand Canyon. 
Hospedagem.

Dia 
6 FLAGSTAFF – GRAND CANYON  

NATIONAL PARK – LAS VEGAS

Café da manhã no hotel e saída rumo a Nevada. No 
caminho, iremos até o Parque Nacional do Grand Canyon, 
uma das grandes maravilhas naturais do mundo e símbo-
lo do oeste americano, com um show de cores impres-
sionante! Entraremos no parque pela margem sul, mais 
conhecida como South Rim, e visitaremos Bright Angel 
Point, impressionantes miradores a mais de 2.000 met-
ros de altura do nível do rio.  Lá você irá contemplar vis-
tas fascinantes a partir de Desert View, Hermits Rest e 
Grand Canyon Village. Nosso tour segue passando pela 
bela represa Hoover Dam, uma das maiores hidrelétricas 
já construídas nos Estados Unidos. Em seguida, para-
da breve para almoço (NÃO INCLUSO) e viagem até Las 
Vegas, que reserva várias opções de entretenimento e 
preços acessíveis. Isso sem contar com a possibilidade de 
ter a sorte grande de voltar para casa com algum dinheiro 
extra ao faturar em algum cassino da região. Chegada e 
hospedagem.
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Dia 
7

Dia 
8

Dia 
9

Dia 
10

Dia 
11

Dia 
12

Dia 
13

LAS VEGAS

Café da manhã no hotel. Hoje o dia é todo seu e nos-
so guia oferecerá toda a orientação necessária para que 
você curta a viagem 100%. Aproveite tudo o que essa 
intensa cidade tem para proporcionar! Você passará o dia 
visitando as atrações disponíveis nos vários hotéis ao 
longo da The Strip e dará uma volta ao mundo em um 
único dia. Você pode começar o tour passeando na ponte 
dos suspiros ou em gôndolas dos canais de Veneza (The 
Venetian), almoçar em uma ilha dos mares do sul (Man-
dalay Bay), e jantar em um Bistrô Parisiense ao lado da 
Torre Eiffel (Hotel Paris Las Vegas). Se existe um lugar 
no mundo feito para ser vivido à noite, este lugar é Las 
Vegas!  Afinal, ao entardecer, as luzes coloridas dos imen-
sos cassinos começam a acender e Vegas se transforma 
em um lugar diferente de tudo, algo que precisamos ver 
para acreditar! Os caça-níqueis estão por toda parte, por-
tanto, se você quer fazer apostas mais altas, encontrar 
o lugar certo é muito fácil. Porém, se estiver se sentindo 
especialmente com sorte, resorts como Bellagio, Wynn 
e Aria levam o jogo até você! Já hotéis como Hard Rock 
hotel & Cassino e o Planet Hollywood oferecem setores 
dedicados aos apaixonados por jogos, música e gente 
bonita. Dizem por aqui que o que acontece em Vegas, 
fica em Vegas! Assim, todas as loucuras e excessos são 
permitidos, desde que sejam esquecidas ao deixar a ci-
dade. Aproveite! Hospedagem.

LAS VEGAS – BAKERSFIELD

Café da manhã no hotel. Teremos toda a manhã para 
continuar passeando por Las Vegas e com tempo para 
as últimas compras ou mais algumas fotos desta incrível 
cidade. Se você ainda não conseguiu ir em algum restau-
rante, aproveite que o almoço será aqui e livre (NÃO IN-
CLUSO). Em seguida, iniciaremos uma etapa diferente da 
nossa viagem, passaremos pelo impressionante deserto 
do Mojave e conheceremos uma outra Califórnia, mais ru-
ral e selvagem. Seguiremos para uma breve visita a Calico 
Ghost Town, uma interessante cidade fantasma que dá 
a impressão de estar em meio ao velho oeste, além de 
abrigar o principal centro minerador da região. No fim do 
dia, chegaremos a Bakersfield para descansar. 
Hospedagem.

BAKERSFIELD – GRAN SEQUOIA  
NATIONAL PARK – FRESNO

Café da manhã no hotel. Para contrastar totalmente a 
jornada anterior, vamos deixar para trás o deserto e en-
trar em um dos bosques mais impressionantes dos Esta-
dos Unidos, com um habitante excepcional, as Sequóias 
Gigantes. Iremos conhecer e fotografar dois gigantes da 
natureza: o General Sherman´s Tree e o Kings Canyon Na-
tional Park. De lá, seguiremos viagem até chegar a Fres-
no, a principal cidade do Vale de San Joaquim. Chegada e 
hospedagem. 

FRESNO – YOSEMITE PARK –  
SAN FRANCISCO

Café da manhã no hotel. Saída para visita a outro grande 
parque natural, o Yosemite National Park. Seus vertigino-
sos precipícios, cachoeiras e vegetação se combinam e 
fazem deste famoso vale uma das paisagens montanho-
sas mais bonitas do mundo. Conheceremos seus grandes 
ícones: o Capitão, Half Dome e outras cachoeiras. Tempo 
livre para almoçar destro do parque (NÃO INCLUSO). Pela 
tarde, seguiremos viagem rumo a São Francisco. Chegada 
no fim da tarde e hospedagem. 

SAN FRANCISCO

Café da manhã no hotel e, em seguida, saída para visitar 
a cidade. Passaremos por lugares como Financial District, 
Union Square, Theatre District, Nob Hill, Lombard Street, 
Grace Cathedral, Chinatown e Haight Ashbury. Também 
teremos uma vista panorâmica desde a colina de Twin 
Peaks. Na região, você poderá fotografar a Golden Gate 
desde o “Palace Of Fine Arts”. Nosso tour seguirá por 
Salsalito, com suas vistas, galerias de arte e casas vi-
torianas. Após uma visita ao Ghirardelly Square, nosso 
inesquecível circuito chega ao fim no Fisherman´s Warf, 
que junto com o “Pier 39” completam a oferta de lazer 
junto ao mar. O restante do dia é livre. Sugerimos um pas-
seio de barco pela Baía e, pela noite, visita a North Beach, 
conhecida como a “Little Italy”, um autêntico coração no-
turno da cidade, repleto de restaurantes. Hospedagem.

SAN FRANCISCO

Café da manhã no hotel. Dia livre para curtir um pouco 
mais do clima relaxante da cidade. Diferente de outras 
grandes metrópoles americanas, constantemente acel-
eradas, em San Francisco diminuímos o passo e cur-
timos cada bela rua da cidade. Suba em cada cable car 
que passar ou alugue uma bicicleta. Afinal, o melhor da 
cidade é passear sem pressa. Em qualquer caminho, você 
descobrirá, a cada ladeira, mesmo que canse um pou-
quinho, uma nova atração. Você também pode repetir 
uma das atrações visitadas no dia anterior, como o Píer 
39, uma das mais disputadas áreas de lazer da cidade 
e que reserva o Presídio de Alcatraz (INGRESSOS NÃO  
INCLUSOS), com um incrível tour pelas antigas insta-
lações carcerárias. Hospedagem.

SAN FRANCISCO – BRASIL

Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, traslado, 
SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de San Francis-
co. Nota importante: o guia brasileiro NÃO acompanha os 
passageiros do traslado de saída até o aeroporto. Como há 
muitos voos e conexões diferentes para a saída dos Esta-
dos Unidos, é possível que o guia brasileiro não permaneça 
na cidade neste dia até que o ultimo passageiro embarque 
de volta ao Brasil. Em todo o caso, o guia brasileiro dará 
previamente todas as informações aos passageiros sobre 
o traslado de saída.
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Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria 
primeira, primeira superior, turística superior, INCLUSO café 
da manhã BUFFET;

Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais 
falando português;
Ingresso para visita no Universal Studios Hollywood;
Ingresso para visita ao Parque Nacional do Grand Canyon;
Ingresso para visita ao Sequóia National Park;
Ingresso para visita ao Yosemite Park;

Ônibus ou van de luxo com ar condicionado;
Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto COM ASSISTÊNCIA

Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o 
último dia nos Estados Unidos; 

Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01mala por 
pessoa);

Refeições não mencionadas;

Ingressos e passeios não mencionados como inclusos no 
Tour;

Bilhete aéreo do Brasil até Los Angeles e de San Francisco 
até o regresso ao Brasil;

Seguro assistência saúde/bagagem;

Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia);

Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;

Excesso de bagagem;

Qualquer item não mencionado como incluso;

Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

O que Inclui  
no Tour

O que não inclui  
no Tour

 SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TA-
BELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS PARA 
GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE 
TOUR.
CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU 
AGENTE DE VIAGENS.

Nota Importante

Tesouros Naturais da Costa Oeste
Padrão TPI/JTB GROUP com hotéis centrais, passeios e ingressos para as mais imperdíveis atrações, guia acompanhante em português e 
estadia mínima de duas noites nas principais cidades de cada itinerário, trazendo na experiência de viajar em grupo uma sensação de 
renovação, conhecendo  pessoas novas e costumes diferentes.

Parte aérea sugerida: Brasil / Los Angeles // San Francisco / Brasil 

Companhias aéreas: Delta, Copa Aiirlines, United, Latam e Américan Airlines.

CIDADE            HOTEL   CAT

Los Angeles                The Westin Bonaventure ou     P
                       Millenium Biltmore     P
Flagstaff           Doubletree by Hilton Flagstaff ou  TS
                   SpringHill Suites Flagstaff   TS
Las Vegas   The Venetian ou Palazzo ou Aria Resort & Casino  PS
Bakersfield          Marriott at the Convention Center   P
                  Four Points by Sheraton     TS
Fresno             Courtyard by Marriott Fresno   TS
San Francisco     Hilton San Francisco Union Square   P
                                Parc 55     P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis 
confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta 
brochura.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

ATENDIMENTO EXCLUSIVO EM PORTUGUÊS 24 HORAS - 1844 874 7874 | 1844 TPI 7 TPI

Horários de check-in: a partir das 15:00
Horários de check-out: até as 11:00
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Detalhes do Tour 
 
13 Noites  
LOS ANGELES - 3 NOITES | FLAGSTAFF - 1 NOITE | LAS VEGAS - 2 NOITES |  
BAKERSFIELD - 1 NOITE | FRESNO - 1 NOITE | SAN FRANCISCO - 3 NOITES | 

SAN LUIS OBISPO - 1 NOITE | LOS ANGELES - 1 NOITE 

Saídas Garantidas  
Nov 10 | Dez 22
Jan 12 | Fev 23 | Abr 06 | Mai 04 | Jun 08 | Jul 06 e 13
Ago 10 | Set 07 e 14 | Out 05 | Nov 09 | Dez 21
Jan 11 | Fev 08 | Abr 05

 
Possibilidade de Extensão  
New York 3 noites– Consulte programação na pág. 72 
Honolulu/Hawaii 4 noites – Consulte programação na pág. 82 

Dia 
1

Dia 
2

Dia 
3

Dia 
4

Dia 
5

BRASIL – LOS ANGELES

Apresentação no aeroporto com destino a Los Angeles.

LOS ANGELES

Chegada a Los Angeles, a capital do cinema, com grandes 
estúdios e uma ilusão do luxo, da imagem e da fama. Los 
Angeles é uma cidade glamorosa que, além de famosos 
e do tapete vermelho, é louca por esportes e tem uma 
agenda bastante diversificada. Ela é a capital americana 
do soccer, o nosso futebol, por conta da influência latina. 
Recepção e traslado do aeroporto de Los Angeles até o 
hotel. Chegada e hospedagem. 
Nota importante: Neste dia nosso guia brasileiro encon-
trará o grupo no hotel. As 19h30 teremos um encontro do 
grupo com o guia na recepção do hotel para apresentação 
e primeiras dicas de viagem.

LOS ANGELES

Café da manhã no hotel e saída para visita à “Cidade dos 
Anjos”. Iniciaremos nosso tour passando pelos pontos 
mais centrais desta incrível cidade, destacamos a Cathe-
dral of Our Lady of the Angels, informalmente chamada 
de Catedral de Los Angeles, onde teremos um breve mo-
mento para apreciar seu design contemporâneo. Em se-
guida partiremos com destino ao Pier de Santa Monica um 
dos pontos turísticos mais procurados de Los Angeles, que 
além da espetacular vista para o Oceano Pacífico, consi-
derada umas das mais belas da Califórnia, tem como atra-
tivo o fim da ROTA 66 e o clássico carrossel que encanta 
crianças e adultos. Continuamos nosso tour até chegar a 
Beverly Hills, a sofisticada colina onde vivem os grandes 
artistas de cinema, cruzaremos a Sunset Strip, o lugar fa-
vorito das estrelas, com uma coleção de boutiques de luxo, 

restaurantes, clubes de rock e discotecas. Continuaremos 
rumo a Griffith Observatory, com uma vista espetacular da 
bacia de Los Angeles e do famoso cartaz de Hollywood 
e finalizamos a programação com tempo para caminhar 
na “Calçada da Fama” e observar as estrelas que decoram 
uma das calçadas mais famosas do mundo. Será possível 
fotografar o Grauman’s Chinese Theatre e o Dolby Thea-
tre, onde acontece a glamorosa entrega do Oscar. Tour pela 
Universal Studios Hollywood (INGRESSOS INCLUSOS), um 
parque charmoso, com uma vista incrível para o Hollywood 
Studios e uma quantidade imensa de galpões e prédios de 
emissoras e estúdios. Tudo isso sem contar a sensação de 
saber que é por ali que são gravados os grandes sucessos 
do cinema e da TV. Retorno ao hotel e hospedagem.

LOS ANGELES

Café da manhã no hotel. Hoje o dia é livre para percorrer 
todas as atrações que a cidade tem para oferecer: estúdios 
de cinema em plena atividade, praias com o autêntico cli-
ma da Califórnia, parques temáticos emocionantes, mu-
seus incríveis, restaurantes e mercados tão diversificados 
quanto a cultura local. Tudo isso sem esquecer uma vida 
noturna agitada e repleta de opções de compras, capaz-
es de deixar qualquer um encantado. Nosso guia brasileiro 
estará à disposição de todos para dar dicas e sugestões. 
Retorno ao hotel e hospedagem.

LOS ANGELES - FLAGSTAF

Café da manhã no hotel. Hoje partiremos em direção ao 
Arizona acompanhando a antiga Rota 66, que hoje foi 
fragmentada pela nova I-40. Sob esse cenário, no fim do 
dia, após uma longa viagem chegaremos a Flagstaff, onde 
iremos repousar para seguir viagem até o Grand Canyon. 
Hospedagem.
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LAS VEGAS

Café da manhã no hotel. Hoje o dia é todo seu e nosso 
guia oferecerá toda a orientação necessária para que você 
curta a viagem 100%. Aproveite tudo o que essa intensa 
cidade tem para proporcionar! Você passará o dia visitando 
as atrações disponíveis nos vários hotéis ao longo da The 
Strip e dará uma volta ao mundo em um único dia. Você 
pode começar o tour passeando na ponte dos suspiros ou 
em gôndolas dos canais de Veneza (The Venetian), almoçar 
em uma ilha dos mares do sul (Mandalay Bay), e jantar em 
um Bistrô Parisiense ao lado da Torre Eiffel (Hotel Paris Las 
Vegas). Se existe um lugar no mundo feito para ser vivido 
à noite, este lugar é Las Vegas, afinal, ao entardecer, as 
luzes coloridas dos imensos cassinos começam a acender 

Dia 
7

Dia 
8

Dia 
9

e Vegas se transforma em um lugar diferente de tudo, algo 
que precisamos ver para acreditar! Os caça-níqueis estão 
por toda parte, portanto, se você quer fazer apostas mais 
altas, encontrar o lugar certo é muito fácil. Porém, se es-
tiver se sentindo especialmente com sorte, resorts como 
Bellagio, Wynn e Aria levam o jogo até você! Já hotéis como 
Hard Rock hotel & Cassino e o Planet Hollywood ofere-
cem setores dedicados aos apaixonados por jogos, música 
e gente bonita. Dizem por aqui que o que acontece em 
Vegas, fica em Vegas! Assim, todas as loucuras e excessos 
são permitidos, desde que sejam esquecidas ao deixar a 
cidade. Aproveite! Hospedagem.

LAS VEGAS – BAKERSFIELD

Café da manhã no hotel. Teremos toda a manhã para con-
tinuar passeando por Las Vegas e com tempo para as últi-
mas compras ou mais algumas fotos desta incrível cidade. 
Se você ainda não conseguiu ir em algum restaurante, 
aproveite que o almoço será aqui e livre (NÃO INCLUSO). 
Em seguida, iniciaremos uma etapa diferente da nossa via-
gem, passando pelo impressionante deserto do Mojave e 
conhecendo uma outra Califórnia, mais rural e selvagem. 
Seguiremos para uma breve visita a Calico Ghost Town, 
uma interessante cidade fantasma que dá a impressão de 
estar em meio ao velho oeste, além de abrigar o principal 
centro minerador da região. No fim do dia, chegaremos a 
Bakersfield para descansar. Hospedagem.

BAKERSFIELD – GRAN SEQUOIA  
NATIONAL PARK – FRESNO

Café da manhã no hotel. Para contrastar totalmente a jor-
nada anterior, vamos deixar para trás o deserto e entrar em 
um dos bosques mais impressionantes dos Estados Uni-
dos, com um habitante excepcional, as Sequóias Gigantes. 
Iremos conhecer e fotografar dois gigantes da natureza: 
o General Sherman´s Tree e o Kings Canyon National Park. 
De lá, seguiremos viagem até chegar a Fresno, a principal 
cidade do Vale de San Joaquim. Chegada e hospedagem.

Dia 
6 FLAGSTAFF – GRAND CANYON NATIONAL 

PARK – LAS VEGAS

Café da manhã no hotel e saída rumo a Nevada. No camin-
ho, iremos até o Parque Nacional do Grand Canyon, uma 
das grandes maravilhas naturais do mundo e símbolo do 
oeste americano, com um show de cores impressionante! 
Entraremos no parque pela margem sul, mais conhecida 
como South Rim, e visitaremos Bright Angel Point, impres-
sionantes miradores a mais de 2.000 metros de altura do 
nível do rio.  Lá você irá contemplar vistas fascinantes a 
partir de Desert View, Hermits Rest e Grand Canyon Vil-
lage. Nosso tour segue passando pela bela represa Hoover 
Dam, uma das maiores hidrelétricas já construídas nos Es-
tados Unidos. Em seguida, parada breve para almoço (NÃO  
INCLUSO) e viagem até Las Vegas, que reserva várias 
opções de entretenimento e preços acessíveis. Isso sem 
contar com a possibilidade de ter a sorte grande de voltar 
para casa com algum dinheiro extra ao faturar em algum 
cassino da região. Chegada e hospedagem. 

San Francisco
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SAN FRANCISCO

Café da manhã no hotel e, em seguida, saída para visitar 
a cidade. Passaremos por lugares como Financial District, 
Union Square, Theatre District, Nob Hill, Lombard Street, 
Grace Cathedral, Chinatown e Haight Ashbury. Também 
teremos uma vista panorâmica desde a colina de Twin 
Peaks. Na região, você poderá fotografar a Golden Gate 
desde o “Palace Of Fine Arts”. Nosso tour seguirá por Sal-
salito, com suas vistas, galerias de arte e casas vitorianas. 
Após uma visita ao Ghirardelly Square, nosso inesquec-
ível circuito chega ao fim no Fisherman’s Warf, que jun-
to com o “Pier 39” completam a oferta de lazer junto ao 
mar. O restante do dia é livre. Sugerimos um passeio de 
barco pela Baía e, pela noite, visita a North Beach, con-
hecida como a “Little Italy”, um autêntico coração no-
turno da cidade, repleto de restaurantes. Hospedagem. 

Dia 
11

Dia 
12

Dia 
13

Dia 
14

Dia 
15

SAN FRANCISCO

Café da manhã no hotel. Dia livre para curtir um pouco mais 
do clima relaxante da cidade. Diferente de outras grandes 
metrópoles americanas, constantemente aceleradas, em 
San Francisco diminuímos o passo e curtimos cada bela rua 
da cidade. Suba em cada cable car que passar ou alugue 
uma bicicleta. Afinal, o melhor da cidade é passear sem 
pressa. Em qualquer caminho, você descobrirá, a cada la-
deira, mesmo que canse um pouquinho, uma nova atração. 
Você também pode repetir uma das atrações visitadas no 
dia anterior, como o Píer 39, uma das mais disputadas áreas 
de lazer da cidade e que reserva o Presídio de Alcatraz (IN-
GRESSOS NÃO INCLUSOS), com um incrível tour pelas anti-
gas instalações carcerárias. Hospedagem.

SAN FRANCISCO – MONTEREY – CARMEL 
SAN LUIS OBISPO

Café da manhã no hotel. Saída pela manhã pela Highway 
1 com destino à Península de Monterey, a primeira capital 
da colônia espanhola na Califórnia e um dos principais por-
tos pesqueiros da costa oeste. Monterey tem sido o local 
favorito para muitos poetas e pintores americanos e eu-
ropeus. Por isso, faremos um tour panorâmico pela cidade, 
com uma breve parada para caminhar pelo píer, e seguire-
mos pela Cannery Row, com suas antigas fábricas de con-
servas, hoje convertidas em restaurantes e onde teremos 
tempo livre para almoço (NÃO INCLUSO).

SAN LUIS OBISPO – SANTA BÁRBARA 
MALIBU – LOS ANGELES
Café da manhã no hotel. Partimos pela manhã com destino 
a Los Angeles e, no caminho, prosseguimos para Solvang, 
um povoado surpreendente que parece um cantinho da 
Dinamarca nos Estados Unidos, até chegar a Santa Bárba-
ra, um balneário encantador semelhante a uma vila colo-
nial espanhola do século XXVII, é conhecida como Riviera 
Americana graças ao charme de suas ruas com traços da 
arquitetura mediterrânea e construções espanholas com 
lojas e restaurantes. Parada breve para almoço (NÃO IN-
CLUSO) próximo ao píer de Santa Bárbara e continuação 
da viagem, que passará por Malibu e Santa Mônica, praias 
mundialmente conhecidas.  Enfim, chegaremos a Los An-
geles, capital do cinema, no fim do dia. Chegada no hotel e 
hospedagem. Restante do dia livre.

LOS ANGELES - BRASIL

Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, traslado, 
SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de Los Ange-
les. Nota importante: o guia brasileiro NÃO acompanha os 
passageiros do traslado de saída até o aeroporto. Como há 
muitos voos e conexões diferentes para a saída dos Esta-
dos Unidos, é possível que o guia brasileiro não permaneça 
na cidade neste dia até que o ultimo passageiro embarque 
de volta ao Brasil. Em todo o caso, o guia brasileiro dará 
previamente todas as informações aos passageiros sobre 
o traslado de saída.

Seguimos viagem pela “17 Miles Drive”, uma bela estrada 
da costa até chegarmos a Carmel, uma das cidades mais 
charmosas da costa californiana, com praias belíssimas e 
lojas atraentes. Após o passeio, seguimos viagem até che-
gar a região de San Luís Obispo. Hospedagem.

Dia 
10 FRESNO – YOSEMITE PARK  

SAN FRANCISCO

Café da manhã no hotel. Saída para visita a outro grande 
parque natural, o Yosemite National Park. Seus vertigino-
sos precipícios, cachoeiras e vegetação se combinam e fa-
zem deste famoso vale uma das paisagens montanhosas 
mais bonitas do mundo. Conheceremos seus grandes íco-
nes: o Capitão, Half Dome e outras cachoeiras. Tempo livre 
para almoçar destro do parque (NÃO INCLUSO). Pela tarde, 
seguiremos viagem rumo a São Francisco. Chegada no fim 
da tarde e hospedagem. 



Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria 
primeira, primeira superior e turística superior, INCLUSO café  
da manhã BUFFET;

Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando 
português;
Ingresso para visita no Universal Studios Hollywood;
Ingresso para visita ao Parque Nacional do Grand Canyon;
Ingresso para visita ao Sequóia National Park;
Ingresso para visita ao Yosemite Park;

Ônibus ou van de luxo com ar condicionado;
Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto COM ASSISTÊNCIA 

Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia 
nos Estados Unidos; 
 
Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);

Refeições não mencionadas; 

Ingressos e passeios não mencionados como inclusos no Tour;
 
Bilhete aéreo do Brasil até Los Angeles e regresso ao Brasil;

Seguro assistência saúde/bagagem;
 
Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavanderia);
 
Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
 
Excesso de bagagem  
 
Qualquer item não mencionado como incluso;
 
Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

O que Inclui  
no Tour

O que não inclui  
no Tour

CIDADE            HOTEL   CAT

Los Angeles                The Westin Bonaventure ou     P
                       Millenium Biltmore     P
Flagstaff           Doubletree by Hilton Flagstaff ou  TS
                   SpringHill Suites Flagstaff   TS
Las Vegas   The Venetian ou Palazzo ou Aria Resort & Casino  PS
Bakersfield          Marriott at the Convention Center   P
                  Four Points by Sheraton     TS
Fresno             Courtyard by Marriott Fresno   TS
San Francisco     Hilton San Francisco Union Square   P
                                Parc 55     P
San Luis                    Hampton Inn Suites   TS
Obispo                 

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis 
confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta 
brochura.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Parte aérea sugerida: Brasil / Los Angeles  / Brasil 

Companhias aéreas: American Airlines (voo direto). United, Delta, Aeromexico, Latam e Copa Airlines (voos com conexão). 

Costa Oeste - Aventuras e Sensações
Padrão TPI/JTB GROUP com hotéis centrais, passeios e ingressos para as mais imperdíveis atrações, guia acompanhante em português e 
estadia mínima de duas noites nas principais cidades de cada itinerário, trazendo na experiência de viajar em grupo uma sensação de 
renovação, conhecendo  pessoas novas e costumes diferentes.

 SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TA-
BELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS PARA 
GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE 
TOUR.
CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU 
AGENTE DE VIAGENS.

Nota Importante

ATENDIMENTO EXCLUSIVO EM PORTUGUÊS 24 HORAS - 1844 874 7874 | 1844 TPI 7 TPI

Horários de check-in: a partir das 15:00
Horários de check-out: até as 11:00
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Maravilhas
do Oeste Americano
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Detalhes do Tour 
11 Noites 
LAS VEGAS - 2 NOITES | BAKERSFIELD - 1 NOITE | FRESNO - 1 NOITE | 
SAN FRANCISCO - 3 NOITES | SAN LUIS OBISPO - 1 NOITE | 

LOS ANGELES - 3 NOITES

Saídas Garantidas 
Nov 14 | Dez 26
Jan 16 | Abr 10 | Mai 08 | Jun 12 | Jul 10 e 17 | Ago 14
Set 11 e 18 | Out 09 | Nov 13 | Dez 25
Jan 15 | Fev 12 | Abr 09

Possibilidade de Extensão 
New York 3 noites– Consulte programação na pág. 72 
Honolulu/Hawaii 4 noites – Consulte programação na pág. 82 

Dia 
1

Dia 
3

Dia 
4

Dia 
5

BRASIL – LAS VEGAS

Apresentação no aeroporto com destino a Las Vegas.

Dia 
2 LAS VEGAS

Chegada a Las Vegas, capital mundial da diversão. Famo-
sa por seus luxuosos cassinos e hotéis, a cidade reserva 
várias opções de entretenimento e preços acessíveis. Isso 
sem contar com a possibilidade de ter a sorte grande de 
voltar para casa com algum dinheiro extra ao faturar em 
algum cassino da região. Recepção e traslado do aeroporto 
de Las Vegas até o hotel. Chegada e hospedagem. 
Nota importante: Neste dia nosso guia brasileiro encon-
trará o grupo no hotel. As 19h30 teremos um encontro do 
grupo com o guia na recepção do hotel para apresentação 
e primeiras dicas de viagem.

LAS VEGAS

Café da manhã no hotel. Hoje o dia é todo seu e nosso guia 
oferecerá toda a orientação necessária para que você curta 
a viagem 100%. Aproveite tudo o que essa intensa cidade 
tem para proporcionar! Você passará o dia visitando as at-
rações disponíveis nos vários hotéis ao longo da The Strip 
e dará uma volta ao mundo em um único dia. Você pode 
começar o tour passeando na ponte dos suspiros ou em 
gôndolas dos canais de Veneza (The Venetian), almoçar 
em uma ilha dos mares do sul (Mandalay Bay), e jantar em 
um Bistrô Parisiense ao lado da Torre Eiffel (Hotel Paris 
Las Vegas). Se existe um lugar no mundo feito para ser 
vivido à noite, este lugar é Las Vegas!  Afinal, ao entar-
decer, as luzes coloridas dos imensos cassinos começam 

a acender e Vegas se transforma em um lugar difer-
ente de tudo, algo que precisamos ver para acreditar! 
Os caça-níqueis estão por toda parte, portanto, se você 
quer fazer apostas mais altas, encontrar o lugar certo 
é muito fácil. Porém, se estiver se sentindo especial-
mente com sorte, resorts como Bellagio, Wynn e Aria 
levam o jogo até você! Já hotéis como Hard Rock hotel & 
Cassino e o Planet Hollywood oferecem setores dedica-
dos aos apaixonados por jogos, música e gente bonita. 
Dizem por aqui que o que acontece em Vegas, fica em 
Vegas! Assim, todas as loucuras e excessos são permit-
idos, desde que sejam esquecidas ao deixar a cidade. 
Aproveite! Hospedagem.

LAS VEGAS – BAKERSFIELD

Café da manhã no hotel. Teremos toda a manhã para con-
tinuar passeando por Las Vegas e com tempo para as últi-
mas compras ou mais algumas fotos desta incrível cidade. 
Se você ainda não conseguiu ir em algum restaurante, 
aproveite que o almoço será aqui e livre (NÃO INCLUSO). 
Em seguida, iniciaremos uma etapa diferente da nossa via-
gem, passando pelo impressionante deserto do Mojave e 
conhecendo uma outra Califórnia, mais rural e selvagem. 
Seguiremos para uma breve visita a Calico Ghost Town, 
uma interessante cidade fantasma que dá a impressão de 
estar em meio ao velho oeste, além de abrigar o principal 
centro minerador da região. No fim do dia, chegaremos a 

Bakersfield para descansar. Hospedagem.

BAKERSFIELD – GRAN SEQUOIA 
NATIONAL PARK – FRESNO

Café da manhã no hotel. Para contrastar totalmente a jor-
nada anterior, vamos deixar para trás o deserto e entrar em 
um dos bosques mais impressionantes dos Estados Uni-
dos, com um habitante excepcional, as Sequóias Gigantes. 
Iremos conhecer e fotografar dois gigantes da natureza: 
o General Sherman´s Tree e o Kings Canyon National Park.
De lá, seguiremos viagem até chegar a Fresno, a principal
cidade do Vale de San Joaquim. Chegada e hospedagem.

2016

2017

2018

Las Vegas
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Dia 
6 FRESNO – YOSEMITE PARK 

SAN FRANCISCO

Café da manhã no hotel. Saída para visita a outro grande 
parque natural, o Yosemite National Park. Seus 
vertiginosos precipícios, cachoeiras e vegetação se 
combinam e fazem deste famoso vale uma das paisagens 
montanhosas mais bonitas do mundo. Conheceremos 
seus grandes ícones: o Capitão, Half Dome e outras 
cachoeiras. Tempo livre para almoçar destro do parque 
(NÃO INCLUSO). Pela tarde, seguiremos viagem rumo a 
São Francisco. Chegada no fim da tarde e hospedagem.

Dia 
8

Dia 
9

SAN FRANCISCO

Café da manhã no hotel. Dia livre para curtir um pouco mais 
do clima relaxante da cidade. Diferente de outras grandes 
metrópoles americanas, constantemente aceleradas, em 
San Francisco diminuímos o passo e curtimos cada bela rua 
da cidade. Suba em cada cable car que passar ou alugue 
uma bicicleta. Afinal, o melhor da cidade é passear sem 
pressa. Em qualquer caminho, você descobrirá, a cada la-
deira, mesmo que canse um pouquinho, uma nova atração. 
Você também pode repetir uma das atrações visitadas no 
dia anterior, como o Píer 39, uma das mais disputadas áreas 
de lazer da cidade e que reserva o Presídio de Alcatraz (IN-
GRESSOS NÃO INCLUSOS), com um incrível tour pelas anti-
gas instalações carcerárias. Hospedagem.

SAN FRANCISCO – MONTEREY – CARMEL 
SAN LUIS OBISPO

Café da manhã no hotel. Saída pela manhã pela Highway 
1 com destino à Península de Monterey, a primeira capital 
da colônia espanhola na Califórnia e um dos principais por-
tos pesqueiros da costa oeste. Monterey tem sido o local 
favorito para muitos poetas e pintores americanos e eu-
ropeus. Por isso, faremos um tour panorâmico pela cidade, 
com uma breve parada para caminhar pelo píer, e seguire-
mos pela Cannery Row, com suas antigas fábricas de con-
servas, hoje convertidas em restaurantes e onde teremos 
tempo livre para almoço (NÃO INCLUSO).
Seguimos viagem pela “17 Miles Drive”, uma bela estrada 
da costa até chegarmos a Carmel, uma das cidades mais 
charmosas da costa californiana, com praias belíssimas e 
lojas atraentes. Após o passeio, seguimos viagem até che-
gar a região de San Luís Obispo. Hospedagem.

SAN FRANCISCO

Café da manhã no hotel e, em seguida, saída para visitar 
a cidade. Passaremos por lugares como Financial District, 
Union Square, Theatre District, Nob Hill, Lombard Street, 
Grace Cathedral, Chinatown e Haight Ashbury. Também te-
remos uma vista panorâmica desde a colina de Twin Peaks. 
Na região, você poderá fotografar a Golden Gate desde o 
“Palace Of Fine Arts”. Nosso tour seguirá por Salsalito, com 
suas vistas, galerias de arte e casas vitorianas. Após uma 
visita ao Ghirardelly Square, nosso inesquecível circuito 
chega ao fim no Fisherman’s Warf, que junto com o “Pier 
39” completam a oferta de lazer junto ao mar. O restante 
do dia é livre. Sugerimos um passeio de barco pela Baía e, 
pela noite, visita a North Beach, conhecida como a “Little 
Italy”, um autêntico coração noturno da cidade, repleto de 
restaurantes. Hospedagem.

Dia 
7



SAN LUIS OBISPO – SANTA BÁRBARA 
MALIBU – LOS ANGELES

Café da manhã no hotel. Partimos pela manhã com des-
tino a Los Angeles e, no caminho, prosseguimos para Sol-
vang, um povoado surpreendente que parece um cantin-
ho da Dinamarca nos Estados Unidos, até chegar a Santa 
Bárbara, um balneário encantador semelhante a uma vila 
colonial espanhola do século XXVII, é conhecida como Riv-
iera Americana graças ao charme de suas ruas com traços 
da arquitetura mediterrânea e construções espanholas 
com lojas e restaurantes. Parada breve para almoço (NÃO  
INCLUSO) próximo ao píer de Santa Bárbara e continuação 
da viagem, que passará por Malibu e Santa Mônica, praias 
mundialmente conhecidas. Enfim, chegaremos a Los Ange-
les, capital do cinema, no fim do dia. Chegada no hotel e 
hospedagem. Restante do dia livre.

Dia 
10

Dia 
11 LOS ANGELES

Café da manhã no hotel e saída para visita à “Cidade dos 
Anjos”. Iniciaremos nosso tour passando pelos pontos 
mais centrais desta incrível cidade, destacamos a Cathe-
dral of Our Lady of the Angels, informalmente chamada 
de Catedral de Los Angeles, onde teremos um breve mo-
mento para apreciar seu design contemporâneo. Em se-
guida partiremos com destino ao Pier de Santa Monica um 
dos pontos turísticos mais procurados de Los Angeles, que 
além da espetacular vista para o Oceano Pacífico, consid-
erada umas das mais belas da Califórnia, tem como atra-
tivo o fim da ROTA 66 e o clássico carrossel que encanta 
crianças e adultos. Continuamos nosso tour até chegar a 
Beverly Hills, a sofisticada colina onde vivem os grandes 
artistas de cinema, cruzaremos a Sunset Strip, o lugar fa-

Dia 
12

Dia 
13

LOS ANGELES

Café da manhã no hotel. Hoje o dia é livre para percorrer 
todas as atrações que a cidade tem para oferecer: estúdios 
de cinema em plena atividade, praias com o autêntico cli-
ma da Califórnia, parques temáticos emocionantes, mu-
seus incríveis, restaurantes e mercados tão diversificados 
quanto a cultura local. Tudo isso sem esquecer uma vida 
noturna agitada e repleta de opções de compras – capaz-
es de deixar qualquer um encantado. Nosso guia brasileiro 
estará à disposição de todos para dar dicas e sugestões. 

Retorno ao hotel e hospedagem.

vorito das estrelas, com uma coleção de boutiques de luxo, 
restaurantes, clubes de rock e discotecas. Continuaremos 
rumo a Griffith Observatory, com uma vista espetacular da 
bacia de Los Angeles e do famoso cartaz de Hollywood e 
finalizamos a programação com tempo para caminhar na 
“Calçada da Fama” e observar as estrelas que decoram uma 
das calçadas mais famosas do mundo. Será possível fo-
tografar o Grauman’s Chinese Theatre e o Dolby Theatre, 
onde acontece a glamorosa entrega do Oscar. Tour pela 
Universal Studios Hollywood (INGRESSOS INCLUSOS), um 
parque charmoso, com uma vista incrível para o Hollywood 
Studios e uma quantidade imensa de galpões e prédios de 
emissoras e estúdios. Tudo isso sem contar a sensação de 
saber que é por ali que são gravados os grandes sucessos 
do cinema e da TV. Retorno ao hotel e hospedagem.

LOS ANGELES – BRASIL

Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, traslado, 
SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de Los Ange-
les. Nota importante: o guia brasileiro NÃO acompanha os 
passageiros do traslado de saída até o aeroporto. Como há 
muitos voos e conexões diferentes para a saída dos Esta-
dos Unidos, é possível que o guia brasileiro não permaneça 
na cidade neste dia até que o ultimo passageiro embarque 
de volta ao Brasil. Em todo o caso, o guia brasileiro dará 
previamente todas as informações aos passageiros sobre 
o traslado de saída.

Pier de Santa Monica
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Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria 
primeira, primeira superior e turística superior, INCLUSO café da 
manhã BUFFET;

Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando 
português;
Ingresso para visita ao Sequóia National Park;
Ingresso para visita ao Yosemite Park;
Ingresso para visita no Universal Studios Hollywood;

Ônibus ou van de luxo com ar condicionado;
Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto COM ASSISTÊNCIA 

Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia 
nos Estados Unidos; 
 
Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);

Refeições não mencionadas; 

Ingressos e passeios não mencionados como inclusos no Tour;
 
Bilhete aéreo do Brasil até Las Vegas e Los Angeles e regresso 
ao Brasil;

Seguro assistência saúde/bagagem;
 
Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavanderia);
 
Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
 
Excesso de bagagem  
 
Qualquer item não mencionado como incluso;
 
Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

O que Inclui  
no Tour

O que não inclui  
no Tour

CIDADE            HOTEL   CAT

Las Vegas   The Venetian ou Palazzo ou Aria Resort & Casino  PS
Bakersfield          Marriott at the Convention Center   P
                  Four Points by Sheraton     TS
Fresno             Courtyard by Marriott Fresno   TS
San Francisco     Hilton San Francisco Union Square   P
                                Parc 55     P
San Luis                    Hampton Inn Suites   TS
Obispo                 
Los Angeles                The Westin Bonaventure ou     P
                       Millenium Biltmore     P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis 
confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta 
brochura.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Parte aérea sugerida: Brasil / Las Vegas // Los Angeles / Brasil 

Companhias aéreas: Copa Airlines, Aeromexico, American Airlines,  Delta, United e Latam.

Maravilhas do Oeste Americano
Padrão TPI/JTB GROUP com hotéis centrais, passeios e ingressos para as mais imperdíveis atrações, guia acompanhante em português e 
estadia mínima de duas noites nas principais cidades de cada itinerário , trazendo na experiência de viajar em grupo uma sensação de 
renovação, conhecendo  pessoas novas e costumes diferentes.

 SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TA-
BELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS PARA 
GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE 
TOUR.
CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU 
AGENTE DE VIAGENS.

Nota Importante

ATENDIMENTO EXCLUSIVO EM PORTUGUÊS 24 HORAS - 1844 874 7874 | 1844 TPI 7 TPI

Horários de check-in: a partir das 15:00
Horários de check-out: até as 11:00
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Detalhes do Tour 
 
7 Noites  
SAN FRANCISCO - 3 NOITES | SAN LUIS OBISPO - 1 NOITE |  

LOS ANGELES - 3 NOITES 

Saídas Garantidas  
Nov 18 | Dez 30,
Jan 20 | Fev 19 | Abr 14 | Mai 12 | Jun 16 | Jul 14 e 21
Ago 18 | Set 15 e 22 | Out 13 | Nov 17 | Dez 29 

Jan 19 | Fev 16 | Abr 13 

Possibilidade de Extensão  
New York 3 noites– Consulte programação na pág. 72 
Las Vegas 3 noites– Consulte programação na pág. 80
Honolulu/Hawaii 4 noites – Consulte programação na pág. 82 

Dia 
1

Dia 
2

Dia 
3

BRASIL – SAN FRANCISCO

Apresentação no aeroporto com destino a San Francisco.

SAN FRANCISCO

Chegada a San Francisco, uma cidade colorida, alegre e 
sorridente. Com um ar de liberdade contagiante e res-
peito enorme pelas diferenças, a cidade é considerada 
uma terra de hippies, imigrantes de todo o mundo, gays 
e alternativos. Recepção e traslado do aeroporto de San 
Francisco até o hotel. Chegada e hospedagem. 
Nota importante: Neste dia nosso guia brasileiro encon-
trará o grupo no hotel. As 19h30 teremos um encontro do 
grupo com o guia na recepção do hotel para apresentação 
e primeiras dicas de viagem.

SAN FRANCISCO

Café da manhã no hotel e, em seguida, saída para visitar 
a cidade. Passaremos por lugares como Financial District, 
Union Square, Theatre District, Nob Hill, Lombard Street, 
Grace Cathedral, Chinatown e Haight Ashbury. Também te-
remos uma vista panorâmica desde a colina de Twin Peaks. 
Na região, você poderá fotografar a Golden Gate desde o 
“Palace Of Fine Arts”. Nosso tour seguirá por Salsalito, com 
suas vistas, galerias de arte e casas vitorianas. Após uma 
visita ao Ghirardelly Square, nosso inesquecível circuito 
chega ao fim no Fisherman’s Warf, que junto com o “Pier 
39” completam a oferta de lazer junto ao mar. O restante 
do dia é livre. Sugerimos um passeio de barco pela Baía e, 
pela noite, visita a North Beach, conhecida como a “Little 
Italy”, um autêntico coração noturno da cidade, repleto de 
restaurantes. Hospedagem.

Dia 
4

Dia 
5

SAN FRANCISCO

Café da manhã no hotel. Dia livre para curtir um pouco 
mais do clima relaxante da cidade. Diferente de outras 
grandes metrópoles americanas, constantemente acel-
eradas, em San Francisco diminuímos o passo e curti-
mos cada bela rua da cidade. Suba em cada cable car 
que passar ou alugue uma bicicleta. Afinal, o melhor 
da cidade é passear sem pressa. Em qualquer camin-
ho, você descobrirá, a cada ladeira, mesmo que canse 
um pouquinho, uma nova atração. Você também pode 
repetir uma das atrações visitadas no dia anterior, como 
o Píer 39, uma das mais disputadas áreas de lazer da 
cidade e que reserva o Presídio de Alcatraz (INGRESSOS 
NÃO INCLUSOS), com um incrível tour pelas antigas in-
stalações carcerárias. Hospedagem.

SAN FRANCISCO – MONTEREY – CARMEL 
SAN LUIS OBISPO

Península de Monterey, a primeira capital da colônia espa-
nhola na Califórnia e um dos principais portos pesqueiros 
da costa oeste. Monterey tem sido o local favorito para 
muitos poetas e pintores americanos e europeus. Por isso, 
faremos um tour panorâmico pela cidade, com uma breve 
parada para caminhar pelo píer, e seguiremos pela Cannery 
Row, com suas antigas fábricas de conservas, hoje conver-
tidas em restaurantes e onde teremos tempo livre para 
almoço (NÃO INCLUSO).
Seguimos viagem pela “17 Miles Drive”, uma bela estrada 
da costa até chegarmos a Carmel, uma das cidades mais 
charmosas da costa californiana, com praias belíssimas e 
lojas atraentes. Após o passeio, seguimos viagem até che-
gar a região de San Luís Obispo. Hospedagem.

2016

2017

2018



SAN LUIS OBISPO – SANTA BÁRBARA 
MALIBU – LOS ANGELES

Café da manhã no hotel. Partimos pela manhã com destino 
a Los Angeles e, no caminho, prosseguimos para Solvang, 
um povoado surpreendente que parece um cantinho da 
Dinamarca nos Estados Unidos, até chegar a Santa Bárba-
ra, um balneário encantador semelhante a uma vila colo-
nial espanhola do século XXVII, é conhecida como Riviera 
Americana graças ao charme de suas ruas com traços da 
arquitetura mediterrânea e construções espanholas com 
lojas e restaurantes. Parada breve para almoço (NÃO IN-
CLUSO) próximo ao píer de Santa Bárbara e continuação 
da viagem, que passará por Malibu e Santa Mônica, praias 
mundialmente conhecidas.  Enfim, chegaremos a Los An-
geles, capital do cinema, no fim do dia. Chegada no hotel e 
hospedagem. Restante do dia livre.

Dia 
6

Dia 
7 LOS ANGELES

Café da manhã no hotel e saída para visita à “Cidade dos 
Anjos”. Iniciaremos nosso tour passando pelos pontos 
mais centrais desta incrível cidade, destacamos a Cathe-
dral of Our Lady of the Angels, informalmente chamada 
de Catedral de Los Angeles, onde teremos um breve mo-
mento para apreciar seu design contemporâneo. Em se-
guida partiremos com destino ao Pier de Santa Monica 
um dos pontos turísticos mais procurados de Los Ange-
les, que além da espetacular vista para o Oceano Pacífico,  
considerada umas das mais belas da Califórnia, tem como 
atrativo o fim da ROTA 66 e o clássico carrossel que encan-
ta crianças e adultos. Continuamos nosso tour até chegar 
a Beverly Hills, a sofisticada colina onde vivem os grandes 
artistas de cinema, cruzaremos a Sunset Strip, o lugar fa-
vorito das estrelas, com uma coleção de boutiques de luxo, 
restaurantes, clubes de rock e discotecas. Continuaremos 
rumo a Griffith Observatory, com uma vista espetacular da 
bacia de Los Angeles e do famoso cartaz de Hollywood e 
finalizamos a programação com tempo para caminhar na 
“Calçada da Fama” e observar as estrelas que decoram uma 

Dia 
8

das calçadas mais famosas do mundo. Será possível fo-
tografar o Grauman’s Chinese Theatre e o Dolby Theatre, 
onde acontece a glamorosa entrega do Oscar. Tour pela 
Universal Studios Hollywood (INGRESSOS INCLUSOS), um 
parque charmoso, com uma vista incrível para o Hollywood 
Studios e uma quantidade imensa de galpões e prédios de 
emissoras e estúdios. Tudo isso sem contar a sensação de 
saber que é por ali que são gravados os grandes sucessos 
do cinema e da TV. Retorno ao hotel e hospedagem.

Dia 
9

LOS ANGELES

Café da manhã no hotel. Hoje o dia é livre para percorrer 
todas as atrações que a cidade tem para oferecer: estúdios 
de cinema em plena atividade, praias com o autêntico cli-
ma da Califórnia, parques temáticos emocionantes, mu-
seus incríveis, restaurantes e mercados tão diversificados 
quanto a cultura local. Tudo isso sem esquecer uma vida 
noturna agitada e repleta de opções de compras – capaz-
es de deixar qualquer um encantado. Nosso guia brasileiro 
estará à disposição de todos para dar dicas e sugestões 

Retorno ao hotel e hospedagem. 

LOS ANGELES – BRASIL

Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, traslado, 
SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de Las Vegas. 
Nota importante: o guia brasileiro NÃO acompanha os pas-
sageiros do traslado de saída até o aeroporto. Como há 
muitos voos e conexões diferentes para a saída dos Esta-
dos Unidos, é possível que o guia brasileiro não permaneça 
na cidade neste dia até que o ultimo passageiro embarque 
de volta ao Brasil. Em todo o caso, o guia brasileiro dará 
previamente todas as informações aos passageiros sobre 
o traslado de saída.
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Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria 
primeira, primeira superior e turística superior, INCLUSO café da 
manhã BUFFET;

Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando 
português;
Ingresso para visita ao Universal Studios Hollywood;

Ônibus ou van de luxo com ar condicionado;
Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto COM ASSISTÊNCIA 

Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia 
nos Estados Unidos; 
 
Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);

Refeições não mencionadas; 

Ingressos e passeios não mencionados como inclusos no Tour;
 
Bilhete aéreo do Brasil até San Francisco e de Los Angeles até 
o regresso ao Brasil;

Seguro assistência saúde/bagagem;
 
Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavanderia);
 
Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
 
Excesso de bagagem  
 
Qualquer item não mencionado como incluso;
 
Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

O que Inclui  
no Tour

O que não inclui  
no Tour

CIDADE            HOTEL   CAT

San Francisco     Hilton San Francisco Union Square   P
                                Parc 55     P
San Luis                    Hampton Inn Suites   TS
Obispo                 
Los Angeles                The Westin Bonaventure ou     P
                       Millenium Biltmore     P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis 
confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta 
brochura.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Parte aérea sugerida: Brasil / San Francisco // Los Angeles / Brasil 

Companhias aéreas: Delta, Aeroméxico, Copa Airlines, United, Latam e American Airlines.

Encantos da  Califórnia
 
Padrão TPI/JTB GROUP com hotéis centrais, passeios e ingressos para as mais imperdíveis atrações, guia acompanhante em português e 
estadia mínima de duas noites nas principais cidades de cada itinerário , trazendo na experiência de viajar em grupo uma sensação de 
renovação, conhecendo  pessoas novas e costumes diferentes.

 SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TA-
BELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS PARA 
GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE 
TOUR.
CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU 
AGENTE DE VIAGENS.

Nota Importante

ATENDIMENTO EXCLUSIVO EM PORTUGUÊS 24 HORAS - 1844 874 7874 | 1844 TPI 7 TPI

Horários de check-in: a partir das 15:00
Horários de check-out: até as 11:00



Costa a Costa
Fascinante

Golden Gate

San Francisco
Washington D.C.

New York

San Luis Obispo - Santa Barbara - Malibu - Los Angeles

Los Angeles

3

13
Baltimore - Philadelphia

4 8

11

7

5

Day

Day

Day

Day
Day

1 2

13

Monterey - Carmel - San Luis Obispo

12

109
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Detalhes  do Tour 
 
12 Noites  
SAN FRANCISCO - 3 NOITES | SAN LUIS OBISPO - 1 NOITE | 
LOS ANGELES - 2 NOITES | WASHINGTON D.C. - 3 NOITES | NEW YORK - 3 NOITES 

Saídas Garantidas  
Jul 14 | Set 15

Dia 
2

Dia 
3

Dia 
1 BRASIL – SAN FRANCISCO

Apresentação no aeroporto com destino a San Francisco.

SAN FRANCISCO

Chegada a San Francisco, uma cidade colorida, alegre e 
sorridente. Com um ar de liberdade contagiante e res-
peito enorme pelas diferenças, a cidade é considerada 
uma terra de hippies, imigrantes de todo o mundo, gays 
e alternativos. Recepção e traslado do aeroporto de San 
Francisco até o hotel. Chegada e hospedagem. 
Nota importante: Neste dia nosso guia brasileiro 
encontrará o grupo no hotel. As 19h30 teremos um en-
contro do grupo com o guia na recepção do hotel para 
apresentação e primeiras dicas de viagem.

SAN FRANCISCO

Café da manhã no hotel e, em seguida, saída para visitar 
a cidade. Passaremos por lugares como Financial District, 
Union Square, Theatre District, Nob Hill, Lombard Street, 
Grace Cathedral, Chinatown e Haight Ashbury. Também te-
remos uma vista panorâmica desde a colina de Twin Peaks. 
Na região, você poderá fotografar a Golden Gate desde o 
“Palace Of Fine Arts”. Nosso tour seguirá por Salsalito, com 
suas vistas, galerias de arte e casas vitorianas. Após uma 
visita ao Ghirardelly Square, nosso inesquecível circuito 
chega ao fim no Fisherman’s Warf, que junto com o “Pier 
39” completam a oferta de lazer junto ao mar. O restante 
do dia é livre. Sugerimos um passeio de barco pela Baía e, 
pela noite, visita a North Beach, conhecida como a “Little 
Italy”, um autêntico coração noturno da cidade, repleto de 
restaurantes. Hospedagem.

Dia 
4

Dia 
5

SAN FRANCISCO

Café da manhã no hotel. Dia livre para curtir um pouco 
mais do clima relaxante da cidade. Diferente de outras 
grandes metrópoles americanas, constantemente acel-
eradas, em San Francisco diminuímos o passo e curti-
mos cada bela rua da cidade. Suba em cada cable car 
que passar ou alugue uma bicicleta. Afinal, o melhor 
da cidade é passear sem pressa. Em qualquer caminho, 
você descobrirá, a cada ladeira, mesmo que canse um 
pouquinho, uma nova atração. Você também pode 
repetir uma das atrações visitadas no dia anterior, como 
o Píer 39, uma das mais disputadas áreas de lazer da 
cidade e que reserva o Presídio de Alcatraz (INGRESSOS 
NÃO INCLUSOS), com um incrível tour pelas antigas in-
stalações carcerárias. Hospedagem.

SAN FRANCISCO – MONTEREY – CARMEL 
SAN LUIS OBISPO

Café da manhã no hotel. Saída pela manhã pela Highway 
1 com destino à Península de Monterey, a primeira capi-
tal da colônia espanhola na Califórnia e um dos principais 
portos pesqueiros da costa oeste. Monterey tem sido o 
local favorito para muitos poetas e pintores americanos 
e europeus. Por isso, faremos um tour panorâmico pela 
cidade, com uma breve parada para caminhar pelo píer, e 
seguiremos pela Cannery Row, com suas antigas fábricas 
de conservas, hoje convertidas em restaurantes e onde te-
remos tempo livre para almoço (NÃO INCLUSO).
Seguimos viagem pela “17 Miles Drive”, uma bela estrada 
da costa até chegarmos a Carmel, uma das cidades mais 
charmosas da costa californiana, com praias belíssimas e 
lojas atraentes. Após o passeio, seguimos viagem até che-
gar a região de San Luís Obispo. Hospedagem.

2017

Washington D.C.



SAN LUIS OBISPO – SANTA BÁRBARA 
MALIBU – LOS ANGELES

Café da manhã no hotel. Partimos pela manhã com destino 
a Los Angeles e, no caminho, prosseguimos para Solvang, 
um povoado surpreendente que parece um cantinho da 
Dinamarca nos Estados Unidos, até chegar a Santa Bárba-
ra, um balneário encantador semelhante a uma vila colo-
nial espanhola do século XXVII, é conhecida como Riviera 
Americana graças ao charme de suas ruas com traços da 
arquitetura mediterrânea e construções espanholas com 
lojas e restaurantes. Parada breve para almoço (NÃO IN-
CLUSO) próximo ao píer de Santa Bárbara e continuação 
da viagem, que passará por Malibu e Santa Mônica, praias 
mundialmente conhecidas.  Enfim, chegaremos a Los An-
geles, capital do cinema, no fim do dia. Chegada no hotel e 
hospedagem. Restante do dia livre.

Dia 
6

Dia 
7 LOS ANGELES

Café da manhã no hotel e saída para visita à “Cidade dos 
Anjos”. Iniciaremos nosso tour passando pelos pontos 
mais centrais desta incrível cidade, destacamos a Cathedral 
of Our Lady of the Angels, informalmente chamada de Cat-
edral de Los Angeles, onde teremos um breve momento 
para apreciar seu design contemporâneo. Em seguida par-
tiremos com destino ao Pier de Santa Monica um dos pon-
tos turísticos mais procurados de Los Angeles, que além 
da espetacular vista para o Oceano Pacífico, considerada 
umas das mais belas da Califórnia, tem como atrativo o 
fim da ROTA 66 e o clássico carrossel que encanta crianças 
e adultos.

Continuamos nosso tour até chegar a Beverly Hills, a sofis-
ticada colina onde vivem os grandes artistas de cinema, 
cruzaremos a Sunset Strip, o lugar favorito das estrelas, 
com uma coleção de boutiques de luxo, restaurantes, 
clubes de rock e discotecas. Continuaremos rumo a Griffith 
Observatory, com uma vista espetacular da bacia de Los 
Angeles e do famoso cartaz de Hollywood e finalizamos 
a programação com tempo para caminhar na “Calçada da 
Fama” e observar as estrelas que decoram uma das calça-
das mais famosas do mundo. Será possível fotografar o 
Grauman’s Chinese Theatre e o Dolby Theatre, onde acon-
tece a glamorosa entrega do Oscar. Tour pela Universal Stu-
dios Hollywood (INGRESSOS INCLUSOS), um parque char-
moso, com uma vista incrível para o Hollywood Studios e 
uma quantidade imensa de galpões e prédios de emissoras 
e estúdios. Tudo isso sem contar a sensação de saber que 
é por ali que são gravados os grandes sucessos do cinema 
e da TV. Retorno ao hotel e hospedagem.

Dia 
8 LOS ANGELES – WASHINGTON D.C.

Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto de Los An-
geles para embarque em voo com destino a Washington 
(voo não incluso), a magnífica capital dos Estados Unidos. 
Muito mais que apenas um lugar com uma casa branca ocu-
pando muito espaço nos noticiários, Washington não deixa 
de ser um destino turístico de primeira qualidade. Lá estão 
monumentos ícones da história norte americana, salas de 
espetáculos e museus estonteantes com muita cultura e 
arte. Recepção e traslado do aeroporto de Washington até 
o hotel. Nota importante: nosso guia brasileiro encontrará 

o grupo no hotel.

Dia 
9

Dia 
10

WASHINGTON D.C.

Café da manhã no hotel. Em seguida, saída para visi-
ta panorâmica à cidade de Washington D.C., a gloriosa e 
monumental capital dos EUA, totalmente planejada e com 
imensos parques. Visitaremos Arlington Cemetery (IN-
GRESSOS INCLUSOS), onde veremos a sepultura de John 
Kennedy e Jacqueline Onassis, e o espaça do National Air 
and Space Museum, o mais visitado do mundo. Nesste lo-
cal, nos extasiaremos com a grandiosidade de tudo o que 
nos é apresentado, desde o primeiro avião até as moder-
nas cápsulas espaciais que transportaram os astronautas. 
Veremos ainda cartões-postais como Casa Branca, Wash-
ington Monument, Capitólio, Jefferson Memorial, Water-
gate, além do Centro Comercial. Noite livre, sugerimos uma 
visita a Georgetown, o bairro boêmio da cidade. Retorno ao 
hotel e hospedagem.

WASHINGTON D.C. 

Café da manhã no hotel. Hoje o dia é todo seu ! Separe 
um calçado confortável e encare os históricos e surpreen-
dentes caminhos de Washington D.C.. Sugerimos como 
ponto de partida o National Mall, onde estão concentrados 
os principais museus que compõem o Instituto Smithso-
nian, todos com visitação gratuita!! A poucos minutos a pé 
você encontrará a Casa Branca, e outras excelentes atrações 
localizadas ao redor da região. Entre todos os bairros, visite 
Georgetown, um dos mais famosos e visitados da cidade 
por seus belos parques, ruas floridas e ótimas opções para 
compras e restaurantes. Nosso guia está à disposição sem-
pre com ótimas dicas de passeios, restaurantes e muito 
mais. Consulte-o!

Central Park
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WASHINGTON D.C. – BALTIMORE 
PHILADÉLPHIA - NEW YORK

Café da manhã no hotel. Saída pela manhã em direção a Bal-
timore, onde conheceremos o enorme complexo comercial 
e cultural em que se transformou o seu antigo cais do por-
to, uma invejável obra de renovação arquitetônica, trans-
formando o velho em novo com extrema harmonia. Contin-
uando nosso percurso, chegaremos a Philadelphia, cidade 
que treze colônias declararam sua independência da Ingla-
terra. Visitaremos atrações que se tornaram símbolos im-
portantes da liberdade nos Estados Unidos e, por isso, são 
muito populares, tais como Elfreth’s Alley, a rua habitada 
mais antiga dos Estados Unidos, o Benjamin Franklin 
Parkway, o famoso Liberty Bell, e o Constitution Hall & 
Square. Tempo livre para almoço (NÃO INCLUSO) e parada 
em frente ao Museu de Arte da Philadélphia, onde você 
poderá testar sua resistência física correndo na famosa es-
cadaria do filme “Rocky”. No final do passeio, você poderá 
tirar uma foto memorável posando em frente à estátua de 
bronze do Rocky! Prosseguimos a viagem até New York. 
Hospedagem.

Dia 
11

Dia 
12 NEW YORK

Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para visita à 
cidade. Lá conheceremos pontos turísticos como United 
Nations, Central Park, Catedral Saint John Divine, Columbia 
University, Harlem, Lincoln Center, 5th Avenue, Rockefel-
ler Center, Times Square, Madison Square Garden, Empire 
State, Greenwich Village, Soho, Chinatown, City Hall Area 
e Sea Port. Como as opções são inúmeras, nosso guia bra-
sileiro profissional estará à disposição de todos para dar 
dicas e sugestões após o passeio. Retorno ao hotel e 
hospedagem.

Dia 
13 NEW YORK

Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para aprove-
itar mais da agitada BIG APPLE. O lugar é ideal para assistir 
aos novos shows da Broadway, ouvir lançamentos music-
ais, estar antenado com o mundo das artes, dos livros, da 
ciência e dos negócios, além de fazer compras pelas ruas 

vibrantes da cidade que nunca dorme. Hospedagem.

Dia 
14 NEW YORK - BRASIL

Café da manhã no hotel. Traslado, SEM ASSISTENTE, do 
hotel até o aeroporto de New York. Nota importante: o 
guia brasileiro NÃO acompanha os passageiros do traslado 
de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conex-
ões diferentes para a saída dos Estados Unidos, é possível 
que o guia brasileiro não permaneça na cidade neste dia 
até que o ultimo passageiro embarque de volta ao Brasil. 
Em todo o caso, o guia brasileiro dará previamente todas 
as informações aos passageiros sobre o traslado de saída.

Malibu



Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria 
primeira, primeira superior e turística superior, INCLUSO café da 
manhã BUFFET;

Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando 
português;
Ingresso para visita ao Museu Hearst Castle;
Ingresso para visita ao histórico Cemitério Arlington;
Ingresso para visita ao Universal Studios Hollywood;

Ônibus ou van de luxo com ar condicionado;
Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto COM ASSISTÊNCIA 

Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia 
nos Estados Unidos; 
 
Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);

Refeições não mencionadas; 

Ingressos e passeios não mencionados como inclusos no Tour;
 
Bilhete aéreo do Brasil até San Francisco e de New York até o 
regresso ao Brasil;

Bilhete aéreo entre cidades: De Los Angeles a Washington

Seguro assistência saúde/bagagem;
 
Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavanderia);
 
Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
 
Excesso de bagagem  
 
Qualquer item não mencionado como incluso;
 
Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

O que Inclui  
no Tour

O que não inclui  
no Tour

CIDADE            HOTEL   CAT
San Francisco     Hilton San Francisco Union Square   P
                                Parc 55     P
San Luis                    Hampton Inn Suites   TS
Obispo                 
Los Angeles                The Westin Bonaventure ou     P
                       Millenium Biltmore     P
Washington         Courtyrard Arlington Crystal City TS
                   Hilton Washington     P
New York           Sheraton NYC Times Square    P 
              Affinia Manhattan NYC    P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis 
confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta 
brochura.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Parte aérea sugerida: Brasil / San Francisco // Los Angeles / Washington // New York / Brasil 

Companhias aéreas: United, Delta e American Airlines.

Costa a Costa Fascinante
 

Padrão TPI/JTB GROUP com hotéis centrais, passeios e ingressos para as mais imperdíveis atrações, guia acompanhante em português e 
estadia mínima de duas noites nas principais cidades de cada itinerário , trazendo na experiência de viajar em grupo uma sensação de 

renovação, conhecendo  pessoas novas e costumes diferentes.

 SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TA-
BELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS PARA 
GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE 
TOUR.
CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU 
AGENTE DE VIAGENS.

Nota Importante

ATENDIMENTO EXCLUSIVO EM PORTUGUÊS 24 HORAS - 1844 874 7874 | 1844 TPI 7 TPI

Horários de check-in: a partir das 15:00
Horários de check-out: até as 11:00



 61

Americanas
Descobrindo Belezas

Las Vegas

Washington D.C.

New York

Las Vegas

Los Angeles

17

14

Monterey
Carmel

San Luis Obispo
Santa Barbara
Malibu

Baltimore
Philadelphia

16

21

San Francisco

Fresno Bakersfield

Grand Sequoia National Park
Yosemite Park

3

6

11

15

125 13

Day

4

7

10

8

9



Detalhes do Tour 
 
16 Noites  
LAS VEGAS - 2 NOITES | BAKERSFIELD - 1 NOITE | FRESNO - 1 NOITE | SAN 
FRANCISCO - 3 NOITES | SAN LUIS OBISPO - 1 NOITE |  LOS ANGELES - 2 NOITES | 

WASHINGTON D.C. - 3 NOITES | NEW YORK - 3 NOITES 

Saídas Garantidas  
Jul 10 | Set 11

Dia 
2

Dia 
1 BRASIL – LAS VEGAS

Apresentação no aeroporto com destino a Las Vegas.

LAS VEGAS

Chegada à Las Vegas, a capital mundial da diversão. Fa-
mosa por seus luxuosos cassinos e hotéis, a cidade pos-
suí várias opções de entretenimento e preços acessíveis. 
Tudo isso sem contar com a possibilidade de ter a sorte 
grande de voltar para casa com algum dinheiro extra ao 
faturar em algum cassino da região. Recepção e trasla-
do do aeroporto de Las Vegas até o hotel. Chegada e 
hospedagem. 
Nota importante: Neste dia nosso guia brasileiro encon-
trará o grupo no hotel. As 19h30 teremos um encontro do 
grupo com o guia na recepção do  hotel para apresenta-
ção e primeiras dicas de viagem.

Dia 
3 LAS VEGAS

Café da manhã no hotel. Hoje o dia é todo seu e nosso guia 
oferecerá toda a orientação necessária para que você curta 
a viagem 100%. Aproveite tudo o que essa intensa cidade 
tem para proporcionar! Você passará o dia visitando as at-
rações disponíveis nos vários hotéis ao longo da The Strip 
e dará uma volta ao mundo em um único dia. Você pode 
começar o tour passeando na ponte dos suspiros ou em 
gôndolas dos canais de Veneza (The Venetian), almoçar 
em uma ilha dos mares do sul (Mandalay Bay), e jantar em 
um Bistrô Parisiense ao lado da Torre Eiffel (Hotel Paris 
Las Vegas). Se existe um lugar no mundo feito para ser 
vivido à noite, este lugar é Las Vegas!  Afinal, ao entar-
decer, as luzes coloridas dos imensos cassinos começam 
a acender e Vegas se transforma em um lugar diferente 
de tudo, algo que precisamos ver para acreditar! Os caça-
níqueis estão por toda parte, portanto, se você quer fazer 
apostas mais altas, encontrar o lugar certo é muito fácil. 
Porém, se estiver se sentindo especialmente com sorte, 
resorts como Bellagio, Wynn e Aria levam o jogo até você! 
Já hotéis como Hard Rock hotel & Cassino e o Planet Hol-
lywood oferecem setores dedicados aos apaixonados por 
jogos, música e gente bonita. Dizem por aqui que o que 
acontece em Vegas, fica em Vegas! Assim, todas as loucu-
ras e excessos são permitidos, desde que sejam esqueci-
das ao deixar a cidade. Aproveite! Hospedagem.

Dia 
4

Dia 
5

Dia 
6

LAS VEGAS – BAKERSFIELD

Café da manhã no hotel. Teremos toda a manhã para 
continuar passeando por Las Vegas e com tempo para 
as últimas compras ou mais algumas fotos desta in-
crível cidade. Se você ainda não conseguiu ir em algum 
restaurante, aproveite que o almoço será aqui e livre 
(NÃO INCLUSO). Em seguida, iniciaremos uma etapa 
diferente da nossa viagem. Hoje passaremos pelo im-
pressionante deserto do Mojave e conhecer uma outra 
Califórnia, mais rural e selvagem. Seguiremos para uma 
breve visita à Calico Ghost Town, uma interessante ci-
dade fantasma que dá a impressão de estar em meio ao 
velho oeste, além de abrigar o principal centro minera-
dor da região. No fim do dia, chegaremos a Bakersfield 
para descansar. Hospedagem.

BAKERSFIELD – GRAN SEQUOIA 
NATIONAL PARK – FRESNO

Café da manhã no hotel. Para contrastar totalmente a jor-
nada anterior, vamos deixar para trás o deserto e entrar em 
um dos bosques mais impressionantes dos Estados Uni-
dos, com um habitante excepcional, as Sequóias Gigantes. 
Iremos conhecer e fotografar dois gigantes da natureza: 
o General Sherman´s Tree e o Kings Canyon National Park. 
De lá, seguiremos viagem até chegar a Fresno, a principal 
cidade do Vale de San Joaquim. Chegada e hospedagem. 

FRESNO – YOSEMITE PARK 
SAN FRANCISCO

Café da manhã no hotel. Saída para visita a outro grande 
parque natural, o Yosemite National Park. Seus vertigino-
sos precipícios, cachoeiras e vegetação se combinam e 
fazem deste famoso vale uma das paisagens montanho-
sas mais bonitas do mundo. Conheceremos seus grandes 
ícones: o Capitão, Half Dome e outras cachoeiras. Tempo 
livre para almoçar destro do parque (NÃO INCLUSO). Pela 
tarde, seguiremos viagem rumo à São Francisco. Chegada 
no fim da tarde e hospedagem.

2017

Las Vegas
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SAN FRANCISCO

Café da manhã no hotel e, em seguida, saída para visitar 
a cidade. Passaremos por lugares como Financial District, 
Union Square, Theatre District, Nob Hill, Lombard Street, 
Grace Cathedral, Chinatown e Haight Ashbury. Também te-
remos uma vista panorâmica desde a colina de Twin Peaks. 
Na região, você poderá fotografar a Golden Gate desde o 
“Palace Of Fine Arts”. Nosso tour seguirá à Sausalito, com 
suas vistas, galerias de arte e casas vitorianas. Após uma 
visita ao Ghirardelly Square, nosso inesquecível circuito 
chega ao fim no Fisherman’s Warf, que junto com o “Pier 
39” completam a oferta de lazer junto ao mar. O restante 
do dia é livre. Sugerimos um passeio de barco pela Baía e, 
pela noite, visita à North Beach, conhecida como a “Little 
Italy”, um autêntico coração noturno da cidade, repleto de 
restaurantes. Hospedagem.

Dia 
7

Dia 
8 SAN FRANCISCO

Café da manhã no hotel. Dia livre para curtir um pouco mais 
do clima relaxante da cidade. Diferente de outras grandes 
metrópoles americanas, constantemente aceleradas, em 
San Francisco diminuímos o passo e curtimos cada bela rua 
da cidade. Suba em cada cable car que passar ou alugue 
uma bicicleta. Afinal, o melhor da cidade é passear sem 
pressa. Em qualquer caminho, você descobrirá, a cada la-
deira, mesmo que canse um pouquinho, uma nova atração. 
Você também pode repetir uma das atrações visitadas no 
dia anterior, como o Píer 39, uma das mais disputadas áreas 
de lazer da cidade e que reserva o Presídio de Alcatraz (IN-
GRESSOS NÃO INCLUSOS), com um incrível tour pelas anti-
gas instalações carcerárias. Hospedagem.

Dia 
9 SAN FRANCISCO – MONTEREY – CARMEL 

– SAN LUIS OBISPO

Café da manhã no hotel. Saída pela manhã pela Highway 
1 com destino à Península de Monterey, a primeira capital 
da colônia espanhola na Califórnia e um dos principais por-
tos pesqueiros da costa oeste. Monterey tem sido o local 
favorito para muitos poetas e pintores americanos e eu-
ropeus. Por isso, faremos um tour panorâmico pela cidade, 
com uma breve parada para caminhar pelo píer, e seguire-
mos pela Cannery Row, com suas antigas fábricas de con-
servas, hoje convertidas em restaurantes e onde teremos 
tempo livre para almoço (NÃO INCLUSO).
Seguimos viagem pela “17 Miles Drive”, uma bela estrada 
da costa até chegarmos à Carmel, uma das cidades mais 
charmosas da costa californiana, com praias belíssimas e 
lojas atraentes. Após o passeio, nossa rota panorâmica 
do pacífico segue recortando a encosta das montanhas, 
que se precipitam diretamente sobre o oceano e ganham 
efeitos espetaculares na altura do Big Sur, com ondas ex-

Dia 
10

Dia 
11

plodindo contra a muralha de rochedos. Se prepare para ti-
rar fotos fantásticas! Já perto de chegar a San Luis Obispo. 
No fim da tarde, seguimos viagem até chegar a região de 
San Luís Obispo. Hospedagem.

SAN LUIS OBISPO – SANTA BÁRBARA  
MALIBU – LOS ANGELES

Café da manhã no hotel. Partimos pela manhã com destino 
à Los Angeles e, no caminho, prosseguimos para Solvang, 
um povoado surpreendente que parece um cantinho da 
Dinamarca nos Estados Unidos, até chegar à Santa Bárba-
ra, um balneário encantador semelhante a uma vila colo-
nial espanhola do século XXVII, é conhecida como Riviera 
Americana graças ao charme de suas ruas com traços da 
arquitetura mediterrânea e construções espanholas com 
lojas e restaurantes. Parada breve para almoço (NÃO IN-
CLUSO) próximo ao píer de Santa Bárbara e continuação 
da viagem, que passará por Malibu e Santa Mônica, praias 
mundialmente conhecidas.  Enfim, chegaremos a Los An-
geles, capital do cinema, no fim do dia. Chegada no hotel e 
hospedagem. Restante do dia livre.

LOS ANGELES

Café da manhã no hotel e saída para visita à “Cidade dos 
Anjos”. Iniciaremos nosso tour passando pelos pontos 
mais centrais desta incrível cidade, destacamos a Cathe-
dral of Our Lady of the Angels, informalmente chamada 
de Catedral de Los Angeles, onde teremos um breve mo-
mento para apreciar seu design contemporâneo. Em se-
guida partiremos com destino ao Pier de Santa Monica um 
dos pontos turísticos mais procurados de Los Angeles, que 
além da espetacular vista para o Oceano Pacífico, consid-
erada umas das mais belas da Califórnia, tem como atra-
tivo o fim da ROTA 66 e o clássico carrossel que encanta 
crianças e adultos. Continuamos nosso tour até chegar a 
Beverly Hills, a sofisticada colina onde vivem os grandes 
artistas de cinema, cruzaremos a Sunset Strip, o lugar fa-
vorito das estrelas, com uma coleção de boutiques de luxo, 
restaurantes, clubes de rock e discotecas. Continuaremos 
rumo a Griffith Observatory, com uma vista espetacular da 
bacia de Los Angeles e do famoso cartaz de Hollywood e 
finalizamos a programação com tempo para caminhar na 
“Calçada da Fama” e observar as estrelas que decoram uma 
das calçadas mais famosas do mundo. Será possível fo-
tografar o Grauman’s Chinese Theatre e o Dolby Theatre, 
onde acontece a glamorosa entrega do Oscar. Tour pela 
Universal Studios Hollywood (INGRESSOS INCLUSOS), um 
parque charmoso, com uma vista incrível para o Hollywood 
Studios e uma quantidade imensa de galpões e prédios de 
emissoras e estúdios. Tudo isso sem contar a sensação de 
saber que é por ali que são gravados os grandes sucessos 
do cinema e da TV. Retorno ao hotel e hospedagem.



LOS ANGELES – WASHINGTON D.C.

Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto de Los An-
geles para embarque em voo com destino a Washington 
(voo não incluso), a magnífica capital dos Estados Unidos. 
Muito mais que apenas um lugar com uma casa branca ocu-
pando muito espaço nos noticiários, Washington D.C. não 
deixa de ser um destino turístico de primeira qualidade. 
Lá estão monumentos ícones da história norte americana, 
salas de espetáculos e museus estonteantes com muita 
cultura e arte. Recepção e traslado do aeroporto de Wash-
ington até o hotel. Nota importante: nosso guia brasileiro 
encontrará o grupo no hotel.

Dia 
12

Dia 
13 WASHINGTON D.C.

Café da manhã no hotel. Em seguida, saída para visita 
panorâmica à cidade de Washington D.C., a gloriosa e monu-
mental capital dos EUA, totalmente planejada e com imen-
sos parques. Visitaremos Arlington Cemetery (INGRESSOS 
INCLUSOS), onde veremos a sepultura de John Kennedy e 
Jacqueline Onassis, e o espaça do National Air and Space 
Museum, o mais visitado do mundo. Nesste local, nos ex-
tasiaremos com a grandiosidade de tudo o que nos é apre-
sentado, desde o primeiro avião até as modernas cápsulas 
espaciais que transportaram os astronautas. Veremos ainda 
cartões-postais como Casa Branca, Washington Monument, 
Capitólio, Jefferson Memorial, Watergate, além do Centro 
Comercial. Noite livre, sugerimos uma visita a Georgetown, 
o bairro boêmio da cidade. Retorno ao hotel e hospeda-
gem.

Dia 
14 WASHINGTON D.C.

Café da manhã no hotel. Hoje o dia é todo seu ! Separe 
um calçado confortável e encare os históricos e surpreen-
dentes caminhos de Washington D.C.. Sugerimos como 
ponto de partida o National Mall, onde estão concentrados 
os principais museus que compõem o Instituto Smithso-
nian, todos com visitação gratuita!! A poucos minutos a 
pé você encontrará a Casa Branca, e outras excelentes at-
rações localizadas ao redor da região. Entre todos os bair-
ros, visite Georgetown, um dos mais famosos e visitados 
da cidade por seus belos parques, ruas floridas e ótimas 
opções para compras e restaurantes. Nosso guia está à 
disposição sempre com ótimas dicas de passeios, restau-
rantes e muito mais. Consulte-o! 

Dia 
16

Dia 
17

NEW YORK

Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para visita à 
cidade. Lá conheceremos pontos turísticos como United 
Nations, Central Park, Catedral Saint John Divine, Columbia 
University, Harlem, Lincoln Center, 5th Avenue, Rockefel-
ler Center, Times Square, Madison Square Garden, Empire 
State, Greenwich Village, Soho, Chinatown, City Hall Area 
e Sea Port. Como as opções são inúmeras, nosso guia bra-
sileiro profissional estará à disposição de todos para dar 
dicas e sugestões após o passeio. Retorno ao hotel e 
hospedagem.

NEW YORK

Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para aprove-
itar mais da agitada BIG APPLE. O lugar é ideal para assistir 
aos novos shows da Broadway, ouvir lançamentos music-
ais, estar antenado com o mundo das artes, dos livros, da 
ciência e dos negócios, além de fazer compras pelas ruas 
vibrantes da cidade que nunca dorme. Hospedagem.

Dia 
15 WASHINGTON D.C. - BALTIMORE 

PHILADÉLPHIA – NEW YORK
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã em direção à 
Baltimore, onde conheceremos o enorme complexo comer-
cial e cultural em que se transformou o seu antigo cais 
do porto, uma invejável obra de renovação arquitetônica, 
transformando o velho em novo com extrema harmonia. 
Continuando nosso percurso, chegaremos a Philadelphia, 
cidade que treze colônias declararam sua independência 
da Inglaterra. Realizaremos uma breve visita às atrações 
que se tornaram símbolos importantes da liberdade nos 
Estados Unidos e, por isso, são muito populares, tais como 
Elfreth’s Alley, a rua habitada mais antiga dos Estados Uni-
dos, o Benjamin Franklin Parkway, o famoso Liberty Bell, 
e o Constitution Hall & Square. Tempo livre para almoço 
(NÃO INCLUSO) e parada em frente ao Museu de Arte da 
Philadélphia, onde você poderá testar sua resistência física 
correndo na famosa escadaria do filme “Rocky”. No final do 
passeio, você poderá tirar uma foto memorável posando 
em frente à estátua de bronze do Rocky! Prosseguimos a 
viagem até New York. Hospedagem.

Dia 
16 NEW YORK - Brasil

Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, traslado, 
SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de New York. 
Nota importante: o guia brasileiro NÃO acompanha os pas-
sageiros do traslado de saída até o aeroporto. Como há 
muitos voos e conexões diferentes para a saída dos Esta-
dos Unidos, é possível que o guia brasileiro não permaneça 
na cidade neste dia até que o ultimo passageiro embarque 
de volta ao Brasil. Em todo o caso, o guia brasileiro dará 
previamente todas as informações aos passageiros sobre 
o traslado de saída.
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Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria 
primeira, primeira superior e turística superior, INCLUSO café da 
manhã BUFFET;

Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando 
português;
Ingresso para visita ao Sequóia National Park;
Ingresso para visita ao Yosemite Park;
Ingresso para visita no Universal Studios Hollywood;
Ingresso para visita ao histórico Cemitério Arlington;

Ônibus ou van de luxo com ar condicionado;
Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto COM ASSISTÊNCIA 

Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia 
nos Estados Unidos; 
 
Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);

Refeições não mencionadas; 

Ingressos e passeios não mencionados como inclusos no Tour;
 
Bilhete aéreo do Brasil até Las Vegas e de New York até o 
regresso ao Brasil;

Bilhete aéreo entre cidades: De Los Angeles a Washington

Seguro assistência saúde/bagagem;
 
Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavanderia);
 
Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
 
Excesso de bagagem  
 
Qualquer item não mencionado como incluso;
 
Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

O que Inclui  
no Tour

O que não inclui  
no Tour

CIDADE            HOTEL   CAT

Las Vegas           The Venetian ou Aria Resort & Casino  PS
Bakersfield          Marriott at the Convention Center   P
                   Four Points by Sheraton     TS
Fresno             Courtyard by Marriott Fresno   TS
San Francisco     Hilton San Francisco Union Square   P
                                Parc 55     P
San Luis                    Hampton Inn Suites   TS
Obispo                 
Los Angeles                The Westin Bonaventure ou     P
                       Millenium Biltmore     P
Washington         Courtyrard Arlington Crystal City TS
                      Hilton Washington     P
New York                Sheraton NYC Times Square    P 
                    Affinia Manhattan NYC    P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis 
confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta 
brochura.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Parte aérea sugerida: Brasil / Las Vegas // Los Angeles / Washington // New York / Brasil 

Companhias aéreas: United, Delta, e American Airlines.

Descobrindo Belezas Americanas
 

Padrão TPI/JTB GROUP com hotéis centrais, passeios e ingressos para as mais imperdíveis atrações, guia acompanhante em português e 
estadia mínima de duas noites nas principais cidades de cada itinerário , trazendo na experiência de viajar em grupo uma sensação de 

renovação, conhecendo  pessoas novas e costumes diferentes.

 SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TA-
BELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS PARA 
GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE 
TOUR.
CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU 
AGENTE DE VIAGENS.

Nota Importante

ATENDIMENTO EXCLUSIVO EM PORTUGUÊS 24 HORAS - 1844 874 7874 | 1844 TPI 7 TPI

Horários de check-in: a partir das 15:00
Horários de check-out: até as 11:00
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Detalhes do Tour 
 
11 Noites  
HONOLULU - 4 NOITES | MAUI - 3 NOITES | BIG ISLAND - 3 NOITES | LOS 

ANGELES - 1 NOITE 

Saídas Garantidas  
Nov 11 | Dez 26
Jan 13 | Fev 20 | Abr 07 | Mai 05 | Jun 09 | Jul 07 e 14
Ago 11 | Set 08 e 15 | Out 06 | Nov 10 | Dez 22 
Jan 12 | Fev 09 | Abr 06

 
Possibilidade de Extensão  
New York 3 noites– Consulte programação na pág. 72 
Las Vegas 3 noites – Consulte programação na pág. 80

Dia 
1

Dia 
2

Dia 
3

Dia 
4

BRASIL – HONOLULU

Apresentação no aeroporto com destino a Honolulu.

HONOLULU

Chegada a Honolulu, capital e maior cidade do Havaí. É 
onde está localizada a Ilha Oahu, que apesar de parecer 
pequena inclui inúmeras atrações disponíveis. Recepção e 
traslado do aeroporto de Honolulu até o hotel. Chegada 
e hospedagem. 
Nota importante: Neste dia nosso guia brasileiro encon-
trará o grupo no hotel. As 19h30 teremos um encontro do 
grupo com o guia na recepção do  hotel para apresenta-
ção e primeiras dicas de viagem.

HONOLULU

Café da manhã no hotel. Hoje nosso dia será pura aven-
tura!!! Iniciamos com uma visita a base de Pearl Harbor e 
visitaremos o USS Arizona Memorial (INGRESSOS INCLU-
SOS), um memorial construído em cima do casco do USS 
Arizona, bombardeado no local por japoneses durante os 
ataques fatais a Pearl Harbour, e homenageia os mais de 
1.100 tripulantes mortos neste ataque, veremos os destro-
ços enferrujados de uma das mais significativas relíquias 
da história dos EUA. 

Continuamos nossa histórica jornada por Honolulu com 
uma visita panorâmica à cidade, incluindo as áreas residen-
ciais de Diamond Head e Kahala com suas espetaculares 
mansões, o campus da Universidade e o exuberante Vale 
Manoa, chegaremos ao pico Tantalus para uma vista pa-
norâmica da cidade, em direção ao centro onde podere-
mos admirar o Palácio Iolani, o único palácio real em solo 
Americano, seguido do monumento ao Rei Kamehameha, 
passaremos pelo Capitólio e a igreja Kawaiahao, a primeira 
igreja cristã no Havaí, terminamos o tour e restante da tar-
de livre para ter mais tempo de aproveitar a praia. Retorno 
ao hotel e hospedagem.

HONOLULU

Café da manhã no hotel. Hoje o dia é todo seu, capital e 
maior cidade do Havai, apesar de ser a terceira maior Ilha 
do arquipélago pode ser cruzada de norte a sul em pouco 
mais de uma hora em carro, aproveite o dia para passear 
pelo calçadão de Waikiki, visitar as praias de surf de North 
Shore, mergulhar com snorkel em Hanauma Bay e muito 
mais e não esqueça, nosso guia brasileiro estará à dispo-
sição para ajudá-los com excelentes dicas e informações. 
No fim do dia sairemos para um jantar com luau havaiano, 
onde teremos uma visão geral da cultura local e de 
algumas outras ilhas polinésias. Retorno ao hotel e 
hospedagem.

HONOLULU

Café da manhã no hotel. O dia é livre para continuar 
aproveitando tudo o que está linda ilha tem a oferecer.

Dia 
5

Dia 
6 HONOLULU - MAUI

Café da manhã no hotel. Traslado até o aeroporto de 
Honolulu para embarque em voo (TICKETS INCLUSOS) com 
destino a Maui, segunda maior ilha do Havaí. Recepção e 
seguiremos por uma estrada sinuosa em meio a vulcões 
deslumbrantes e montanhas ocidentais de Maui, portanto 
prepare sua câmera. Ao longo do caminho, descobriremos 
fatos interessantes, como o que o local é considerado um 
dos pontos de energia poderosos da Terra. Chegaremos a 
Iao Valley State Park, localizado a oeste da Ilha de Maui, 
o vale é uma das áreas mais populares para caminhadas. 

Em 1970, no Iao Valley houve a batalha entre o rei Kameha-
meha I e o exército havaiano, hoje cercado por cordilheiras 
vulcânicas, floresta tropical e cachoeiras, o pico Iao Needle 
está entre os lugares mais fotografados do vale, é aqui 
que aprenderemos um pouco sobre a história da ilha visi-
tando as exposições do Hawaii Nature Center, localizado 
dentro do parque. Seguiremos até, nossa última parada, 
Lahaina, foi a capital do reino do Hawaii e um importante 
porto, hoje repleta de lojas, galerias de artes, restaurantes 
e cafés. Descubra as histórias e lendas dessa costa e não 
deixar de experimentar práticas e tradições culturais. Ire-
mos viajar no coração de Maui e experimentar tudo o que 
faz esta ilha ser “No Ka Oi” (A Melhor!). Chegada ao hotel 
e hospedagem.

2016
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2018

Tikis havaiano



Dia 
7

Dia 
8

Dia 
9

Dia 
10

Dia 
11

Dia 
12

Dia 
13

MAUI

Café da manhã no hotel. Hoje o dia é inteiramente livre. 
Além de areias negras, estradas que serpenteiam entre 
encostas verdejantes e enormes vulcões extintos, Maui 
vibra com a colorida cultura havaiana. Antes de ficar an-
sioso e não saber por onde começar, consulte nosso guia 
e receba todas as dicas e informações necessárias para 
que você aproveite ainda mais o dia. Hospedagem.

MAUI

Café da manhã no hotel. Para que você possa aproveitar 
a natureza incrível, paisagens impressionantes e praias 
espetaculares de Maui oferecemos mais um dia livre, con-
sulte nosso guia ele estará à disposição para lhe oferecer 
dicas das melhores atividades, e deliciosos restaurantes 
e bares para fazer a sua viagem ao Havai ainda mais ines-
quecível.  Hospedagem.

MAUI – HAWAII (BIG ISLAND)

Café da manhã no hotel. Traslado até o aeroporto de 
Maui para embarque em voo (TICKETS INCLUSOS) com 
destino à Hawaii, maior ilha do Havaí, e por isso tam-
bém conhecida como Big Island (Ilha Grande). Chegada 
ao aeroporto de Hilo e recepção. Antes de chegarmos ao 
nosso hotel conheceremos toda costa da ilha em um per-
curso fascinante. Iniciaremos com uma cachoeira perto de 
Downtown Hilo, a Rainbow Falls, que tem uma queda de 
80 pés e é conhecida pelos arco-íris que se formam na 
névoa de sua queda, muito além de um passeio você terá 
um momento de simplesmente apreciar a beleza natural 
encontrada neste lugar, seguiremos para o Hawaii Volca-
noes National Park (INGRESSOS INCLUSOS). Visita obriga-
tória para quem vai à ilha, o Parque Nacional dos Vulcões 
foi incluído na lista de Patrimônio Cultural da Unesco em 
1987 e abriga o vulcão mais ativo do mundo, o Kilauea. 

Vamos explorar as maravilhas naturais criadas ao longo 
dos últimos anos de erupção e ver a lava que continua 
fluindo até hoje, da estrada é possível ver a fumaça da 
lava tocando o mar. Também teremos a oportunidade 
imperdível de passar dentro da Thurston Lava Tube um 
exemplo fantástico de uma caverna de lava maciça. É um 
lugar que oferece uma série de atividades e paisagens 
de tirar o folego. Parada breve para almoço no Volcano 
House (Incluído), e seguimos até a praia de areia preta de 
Big Island, situada junto ao Parque Nacional dos Vulcões 
do Havaí, é freqüentada pelas protegidas Hawaiian Gre-

en Sea Turtles (Tartarugas) que muitas vezes aparecem 
na praia. Punaluu Black Sand Beach, por vezes chamado 
apenas de Black Sand Beach foi criada por lava vulcâni-
ca que funciona no oceano como refrigeração. Após esse 
maravilhoso passeio chegaremos a região de Kona onde 
está situado nosso hotel. Chegada e hospedagem.

HAWAII (BIG ISLAND)

Café da manhã no hotel. Esta ilha não tem esse nome à 
toa, afinal, ela é a maior e mais diversa ilha do arquipéla-
go e oferece muitas atividades com paisagens incríveis, 
desde cachoeiras maravilhosas e piscinas naturais sagra-
das a vulcões em erupção. Programe um mergulho entre 
arraias, faça um tour pelas praias desta ilha com belezas 
únicas, tanto pela cor como pela forma, e não deixe de 
imergir nas tradições e lendas havaianas. Nosso guia es-
tará à disposição para ajudar, consulte-o.

HAWAII (BIG ISLAND)

Café da manhã no hotel. Mais um dia inteiramente livre 
para que possa aproveitar todos os passeios e atividades 
de snorkel que ainda não realizou e ver alguns golfinhos, 
ou relaxar em uma das belas praias desta ilha, sugeri-
mos conhecer a região de Puako ou em Keauhou se não 
foi ainda e terminar o dia com mais um luau havaiano 
e deixar na memória toda cultura e tradição deste lugar 
mágico. Hopedagem.

HAWAII (BIG ISLAND) – LOS ANGELES

Café da manhã no hotel. Traslado até o aeroporto de 
Hawaii (Big Island) para embarque em voo (TICKETS NÃO 
INCLUSOS) com destino a Los Angeles, onde passaremos 
somente uma noite para descansar e embarcar no dia 
seguinte em nosso voo de retorno. Recepção e trasla-
do do aeroporto de Los Angeles até o hotel. Chegada e 
hospedagem.  

LOS ANGELES – BRASIL

Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, traslado, 
SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de Los Ange-
les. Nota importante: o guia brasileiro NÃO acompanha os 
passageiros do traslado de saída até o aeroporto. Como 
há muitos voos e conexões diferentes para a saída dos 
Estados Unidos, é possível que o guia brasileiro não per-
maneça na cidade neste dia até que o ultimo passageiro 
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o guia bra-
sileiro dará previamente todas as informações aos passa-
geiros sobre o traslado de saída.

Waikiki
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Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria 
primeira, primeira superior e turística superior, INCLUSO café 
da manhã BUFFET;

Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais 
falando português;
Ingresso para visita no Universal Studios Hollywood;
Ingresso para visita no  Museu uss Arizona Memorial (Pearl 
Harbour)
Ingresso para o Parque Nacional dos Vulcões 
Visita ao Iao Valley State Park;
Visita a Lahaina;
Visita a Punaluu Black Sand Beach; 
Luau no Polynesian Cultural Center;
Almoço Vulcano House;

Ônibus ou van de luxo com ar condicionado;
Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto COM ASSISTÊNCIA 
Bilhete aéreo entre ilhas: Honolulu a Maui / Maui a Hawaii

Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o 
último dia nos Estados Unidos; 

Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por 
pessoa);

Refeições não mencionadas;

Ingressos e passeios não mencionados como inclusos no 
Tour;

Bilhete aéreo do Brasil até Los Angeles e Las Vegas até 
regresso ao Brasil;

Seguro assistência saúde/bagagem;

Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia);

Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;

Excesso de bagagem;

Qualquer item não mencionado como incluso;

Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

O que Inclui  
no Tour

O que não inclui  
no Tour

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis 
confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta 
brochura.

 SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TA-
BELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS PARA 
GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE 
TOUR.
CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU 
AGENTE DE VIAGENS.

Nota Importante

Aloha Hawaii
Padrão TPI/JTB GROUP com hotéis centrais, passeios e ingressos para as mais imperdíveis atrações, guia acompanhante em português e 
estadia mínima de duas noites nas principais cidades de cada itinerário , trazendo na experiência de viajar em grupo uma sensação de 
renovação, conhecendo  pessoas novas e costumes diferentes.

ATENDIMENTO EXCLUSIVO EM PORTUGUÊS 24 HORAS - 1844 874 7874 | 1844 TPI 7 TPI

Horários de check-in: a partir das 15:00
Horários de check-out: até as 11:00

Parte aérea sugerida: Brasil / Honolulu //  Kona / Los Angeles / Brasil 
Companhias aéreas: United, American Airlines e Delta.

CIDADE            HOTEL   CAT

Honolulu                 Hyatt Regency Waikiki   PS
                     Marriott Waikiki   PS
Maui                 Hyatt Regency Maui   PS
                      Sheraton Maui   PS
Hawaii               Hilton Waikoloa Village   PS
                      Mauna Lani Bay   PS
Los Angeles                The Westin Bonaventure     P
                     Millenium Biltmore     P

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES



Extensão
Miami

Miami
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Detalhes  
da Extensão 
 
2 Noites  

Dia 
1

Dia 
2

Dia 
3

MIAMI

Chegada à cidade de Miami. Conhecida como “Magic City”, 
Miami possui uma combinação fascinante de cultura ur-
bana, ambientes descontraídos a beira-mar e tradições 
latinas e norte-americanas. Recepção e traslado do ae-
roporto de Miami até o hotel. Chegada e hospedagem. 
Nota importante: O atendimento deste serviço realizado 
por nossa equipe local exclusiva, falando português.

MIAMI

Café da manhã no hotel. Em seguida, saída para um tour 
panorâmico de meio dia de visita a Miami, onde veremos 
as belas praias de Miami Beach, Coral Gables, um elegan-
te e sofisticado bairro com lojas, bares e restaurantes, e 
ponto alto da vida noturna de Miami, continuamos por 
Coconut Grove, com suas residências milionárias e o Palá-
cio Vizcaya. Conheceremos ainda a Pequena Havana, bair-
ro da comunidade latina que mantém as características 
culturais cubanas através do comércio variado e restau-
rantes típicos. Nos encantaremos também com a linda 
vista da Baía de Key Biscayne e do Porto de Miami, de 
onde partem os cruzeiros ao Caribe. A tarde será livre. In-
dicamos um interessante passeio de barco para conhecer 
as mansões mais luxuosas das celebridades. Retorno ao 
hotel e hospedagem.

MIAMI - BRASIL

Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, trasla-
do, SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de Mia-
mi, para embarque em voo com destino ao Brasil, reali-
zado por nossa equipe local e fim de nossos serviços.

CIDADE            HOTEL   CAT

Miami               Marriott Biscayne Bay ou     P
               Hilton Downtown Miami    P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis 
confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta 
brochura.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES



Extensão
New York

New York
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Detalhes  
da Extensão 
 
3 Noites  

Dia 
1

Dia 
2

Dia 
3

Dia 
4

NEW YORK

Chegada a New York, mais conhecida como a Capital do 
Mundo. Recepção e traslado do aeroporto de New York 
até o hotel e restante do dia livre. Nota importante: aten-
dimento deste serviço realizado por nossa equipe local 
exclusiva, falando português.

NEW YORK

Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para visita à 
cidade, lá conheceremos pontos turísticos como United 
Nations, Central Park, Catedral Saint John Divine, Colum-
bia University, Harlem, Lincoln Center, 5th Avenue, Ro-
ckefeller Center, Times Square, Madison Square Garden, 
Empire State, Greenwich Village, Soho, Chinatown, City 
Hall Area e Sea Port. Como as opções são inúmeras, nosso 
guia brasileiro profissional estará à disposição de todos 
para dar dicas e sugestões após o passeio. Retorno ao 
hotel e hospedagem.

NEW YORK

Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para 
aproveitar mais da agitada BIG APPLE. O lugar é ideal 
para assistir aos novos shows da Broadway, ouvir lan-
çamentos musicais, estar antenado com o mundo das 
artes, dos livros, da ciência e dos negócios, além de fa-
zer compras pelas ruas vibrantes da cidade que nunca 
dorme. Hospedagem.

NEW YORK – BRASIL

Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, tras-
lado, SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de 
New York, realizado por nossa equipe local e fim de 
nossos serviços.

CIDADE            HOTEL   CAT

New York           Sheraton NYC Times Square    P 
              Affinia Manhattan NYC    P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis 
confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta 
brochura.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Central Park



Extensão
Cancun

Cancun
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Detalhes  
da Extensão 
 
5 Noites  

Dia 
1

Dia 
2

Dia 
3

Dia 
4

Dia 
5

Dia 
6

CANCUN

Chegada a Cancun, cidade localizada na península de Yu-
catán, no Estado de Quintana Roo, no México. Cancun 
é um dos principais destinos turísticos do Caribe, afi-
nal, atrativos é o que não falta nesta cidade, com lindas 
praias, ótimos shoppings, deliciosos restaurantes e vida 
noturna agitada. Como ninguém é de ferro, ela ainda é 
uma boa opção para compras. Recepção e traslado do ae-
roporto de Cancun até o hotel. Chegada e hospedagem 
no hotel Nota importante: atendimento deste serviço 
será realizado por nossa equipe local exclusiva, falando 
português.

CANCUN

Café da manhã no hotel. Pela manhã, partiremos para vi-
sita panorâmica a cidade, conhecendo os principais pon-
tos turísticos de Cancun. A cidade se destaca pelo mar 
incrivelmente azul e pela grande diversidade de atrativos 
que agradam de crianças a idosos. O lugar surpreende não 
apenas pelos hotéis superequipados, mas pela estrutu-
ra turística como um todo. Em Cancun, há atrativos para 
quem curte praias, história, gastronomia, compras, diver-
são e vida noturna. Restante da tarde livre para desfrutar 
o que seu hotel oferece. Hospedagem com regime ALL 
INCLUSIVE.

CANCUN

Café da manhã no hotel e dia livre. Aproveite o dia e 
faça um passeio a Chichén Itzá (NÃO INCLUSO), con-
siderado pela Unesco patrimônio histórico por ser um 
dos maiores centros arqueológicos da cultura Maia. O 
espaço está situado no centro da Península de Yucatán, 
dividido em duas cidades, onde poderá apreciar a im-
pressionante Pirâmide de Kukulcan, o Templo dos Guer-
reiros, o observatório e o Cenote Sagrado. Hospedagem 
com regime ALL INCLUSIVE.

CANCUN

Café da manhã no hotel e dia livre. Aproveite o dia e 
vá ao Xcaret (NÃO INCLUSO), um parque eco arqueo-
lógico. Lá você poderá desfrutar de um maravilhoso 
rio subterrâneo com mais de 500 metros de exten-
são, mergulhar em lagoas e canais, visitar o jardim 
botânico, o aquário e um viveiro de aves silvestres. 
Você também terá a oportunidade de andar a cavalo, 
nadar com golfinhos e mergulhar com equipamen-
to. O parque oferece uma grande infraestrutura com 
restaurantes e lanchonetes. Não perca ainda o show 
noturno desse parque! Será uma maravilhosa viagem 
pela cultura mexicana e maia. Hospedagem com regi-
me ALL INCLUSIVE.

CIDADE            HOTEL   CAT

Cancun                Fiesta Condesa Americana   TS  

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis 
confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta 
brochura.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

CANCUN

Café da manhã no hotel e dia livre. Neste dia vá co-
nhecer Isla Mujeres, localizada a aproximadamente 45 
minutos de barco de Cancun. Acredite, a pequena ilha 
de pescadores já foi refúgio de piratas! Este passeio 
é muito animado e com uma equipe de recreação que 
faz desta travessia uma verdadeira festa. Na ilha, há 
várias opções como desfrutar de uma praia particular, 
mergulhar em seus arredores e visitar o cento do vila-
rejo. Hospedagem com regime ALL INCLUSIVE.

CANCUN – BRASIL

Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, tras-
lado, SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto de 
Cancun para embarque em voo com destino ao Bra-
sil, realizado por nossa equipe local e fim de nossos 
serviços.

Cancun



Extensão
Cruzeiro ao Caribe
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Detalhes  
da Extensão 
 
7 Noites  

Dia 
1

Dia 
2

Dia 
8ORLANDO – CRUZEIRO  

(PORT CANAVERAL)

Em horário apropriado, saída do hotel de Orlando com 
destino ao terminal de passageiros de Port Canaveral 
para embarque no cruzeiro contratado. Nota importante: 
atendimento realizado por nossa equipe local exclusiva, 
falando português.

AO 7ºDIA CRUZEIRO

Cruzeiro de 7 noites com todas as refeições inclusas. 
Viva momentos memoráveis a bordo de um cruzeiro com 
várias atividades de lazer e diversão, que tornarão esses 
7 dias os melhores de sua vida. BOA VIAGEM!

CRUZEIRO (PORT CANAVERAL) – OR-
LANDO – BRASIL

Após chegada a Porto Canaveral, em horário apropriado, 
desembarque do navio e traslado, SEM ASSISTENTE,  
realizado por nossa equipe local do porto ao aeroporto 
de Orlando para embarque em voo de retorno com des-
tino ao Brasil.

Nota importante: devido a escolha do cruzeiro ser do 
cliente, o valor do mesmo não está incluído na ex-
tensão!



Extensão
Los Angeles

Los Angeles
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Detalhes  
da Extensão 
 
3 Noites 

Dia 
1

Dia 
2

Dia 
4LOS ANGELES

Chegada a Los Angeles, a capital do cinema, com grandes 
estúdios e uma ilusão do luxo, da imagem e da fama. Los 
Angeles é uma cidade glamorosa que, além de famosos 
e do tapete vermelho, é louca por esportes e tem uma 
agenda bastante diversificada. Ela é a capital americana 
do soccer, o nosso futebol, por conta da influência latina. 
Recepção e traslado do aeroporto de Los Angeles até o 
hotel. Chegada e hospedagem. 
Nota importante: atendimento dos serviços será realiza-
do por nossa equipe local exclusiva, falando português.

AO 3º DIA LOS ANGELES

Café da manhã no hotel. Tire algumas fotos no Chinese 
Theatre, caminhe por toda a Calçada da Fama e procure 
sua estrela predileta! Aproveite os sósias dos famosos 
para cliques divertidos e escolha um dos inúmeros tours 
para a casa dos astros de Hollywood. Também visite es-
túdios de cinema em plena atividade, praias com o autên-
tico clima da Califórnia, parques temáticos emocionantes, 
museus incríveis, restaurantes e mercados tão diversifi-
cados quanto a cultura local.  Tudo isso sem esquecer 
uma vida noturna agitada e repleta de opções de com-
pras – capazes de deixar qualquer um encantado. 

LOS ANGELES – BRASIL

Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, trasla-
do, SEM ASSISTENTE, do hotel ao aeroporto de Los An-
geles por nossa equipe local e fim de nossos serviços.

CIDADE            HOTEL   CAT

Los Angeles                The Westin Bonaventure     P
                     Millenium Biltmore     P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis 
confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta 
brochura.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Los Angeles



Extensão
Las Vegas

Las Vegas
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Detalhes  
da Extensão 
 
3 Noites 

Dia 
1

Dia 
2

Dia 
41º DIA LAS VEGAS

Chegada a Las Vegas, capital mundial da diversão. Famo-
sa por seus luxuosos cassinos e hotéis, a cidade reser-
va várias opções de entretenimento e preços acessíveis. 
Isso sem contar com a possibilidade de ter a sorte grande 
de voltar para casa com algum dinheiro extra ao faturar 
em algum cassino da região. Recepção e traslado do aero-
porto de Las Vegas até o hotel. Chegada e hospedagem. 
Nota importante: atendimento deste serviço será reali-
zado por nossa equipe local exclusiva, falando português.

AO 3º DIA LAS VEGAS

Hospedagem por 2 noites no hotel conforme regime es-
colhido. Aproveite tudo o que essa intensa cidade tem 
para proporcionar. De tirolesas e corridas de carros até as 
mundialmente famosas fontes do Bellagio e a Mandaley 
Bay Beach. Passe o dia aproveitando todas as atrações 
nos vários hotéis ao longo da The Strip. Vá as compras 
ou a restaurantes e bares imperdíveis, assista a dezenas 
de espetáculos e veja paisagens deslumbrantes como 
o Grand Canyon. Você também não pode perder a opor-
tunidade de tentar a sorte em cassinos como Encore at 
Wynn Las Vegas, Aria, MGM Grand, Venetian Resort Hotel 
& Cassino e tantos outros à sua disposição. Nossa equipe 
de receptivo local estará disponível para ajuda-los com 
algum passeio opcional consulte-os e prepare-se para 
muita agitação no restante de suas férias.

DIA LAS VEGAS – BRASIL

Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, trasla-
do, SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de Las 
Vegas, realizado por nossa equipe local e fim de nossos 
serviços.

CIDADE            HOTEL   CAT

Las Vegas   The Venetian ou Palazzo ou Aria Resort & Casino  PS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis 
confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta 
brochura.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES



Extensão
Honolulu - Hawaii

Honolulu
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Detalhes  
da Extensão 
 
4 Noites  

Dia 
1

Dia 
2

Dia 
3

Dia 
4

Dia 
5

LOS ANGELES – HONOLULU

Chegada a Honolulu. Recepção e traslado do aeroporto 
de Honolulu até o hotel para hospedagem e restante do 
dia livre. 
Nota importante:  atendimento deste serviço será realizado 
por nossa equipe local exclusiva, falando português.

HONOLULU

Café da manhã no hotel. Hoje nosso dia será pura aventu-
ra! Vamos iniciar o tour visitando a base de Pearl Harbor 
e o USS Arizona Memorial (INGRESSOS INCLUSOS), um 
memorial construído em cima do casco do USS Arizona, 
bombardeado no local por japoneses durante os ataques 
fatais a Pearl Harbour. O local homenageia os mais de 
1.100 tripulantes mortos no ataque. Veremos os destro-
ços enferrujados de uma das mais significativas relíquias 
da história dos EUA. Continuamos nossa histórica jornada 
por Honolulu com uma visita panorâmica a cidade, incluin-
do as áreas residenciais de Diamond Head e Kahala com 
suas espetaculares mansões. Também veremos o cam-
pus da Universidade e o exuberante Vale Manoa. Logo 
após, chegaremos ao pico Tantalus para uma vista pano-
râmica da cidade. Ao centro, poderemos admirar o Palácio 
Iolani, o único palácio real em solo americano, seguido 
do monumento ao Rei Kamehameha. Você ainda passará 
pelo Capitólio e pela igreja Kawaiahao, a primeira igreja 
cristã no Havaí. O tour chega ao fim e o restante da tarde 
é livre para ter mais tempo de aproveitar a praia. No fim 
do dia sairemos para um jantar com luau havaiano, onde 
teremos uma visão geral da cultura local e de algumas 
outras ilhas polinésias.

HONOLULU

Café da manhã no hotel. Hoje o dia é todo seu! Co-
nheça a capital e maior cidade do Havai. Apesar de ser 
a terceira maior Ilha do arquipélago, Honolulu pode 
ser cruzada de norte a sul em pouco mais de uma 
hora em carro. Aproveite o dia para passear pelo cal-
çadão de Waikiki, visitar as praias de surf de North 
Shore, mergulhar com snorkel em Hanauma Bay e 
muito mais. Não esqueça: nosso guia brasileiro estará 
à disposição para ajudá-los com excelentes dicas e 
informações.

HONOLULU

Café da manhã no hotel. O dia é livre para continuar 
aproveitando tudo o que está linda ilha tem a ofe-
recer.

HONOLULU - BRASIL

Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, tras-
lado, SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de 
Honolulu para embarque em voo com destino ao Bra-
sil, realizado por nossa equipe local e fim de nossos 
serviços.

CIDADE            HOTEL   CAT

Honolulu                     Hyatt Regency Waikiki   PS
                          Marriott Waikiki   PS   

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis 
confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta 
brochura.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES



Lago Moraine
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Tours no Canadá 

Vibrante Leste Canadense - 9 noites 

Curtindo o Inverno Canadense - 9 noites  

Espetacular Oeste Canadense - 7 noites  

Canada, Diversidade e Magia - 16 noites  

Extensão New York - 3 noites 

Extensão Whistler - 2 noites 

Extensão Whistler e New York - 5 noites  

Extensão Cruzeiro ao Alaska - 7 noites  

Extensão Cruzeiro ao Alaska e New York - 10 noites  112
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Detalhes do Tour 
 
9 Noites  
TORONTO - 3 NOITES | OTTAWA - 2 NOITES | QUEBEC - 2 NOITES |  

MONTREAL - 2 NOITES 

Saídas Garantidas  
Nov 10 
Abr 06 | Mai 03 | Jun 07 e 14 
Jul 05 e 12 | Ago 02 e 11 | Set 06  e 13 | Out 04 | Nov 09
Abr 04

Possibilidade de Extensão  
New York 3 noites - Consulte programação na pág. 104

Dia 
1

Dia 
2

Dia 
3

Dia 
4

Dia 
5

BRASIL – TORONTO

Apresentação no aeroporto com destino à Toronto.

TORONTO

Chegada à Toronto, a cidade com espírito de grandeza! 
Considerada a maior cidade do Canadá, é também a quin-
ta maior região metropolitana da América do Norte. É 
aqui que o Canadá acontece, a cidade é sede da terceira 
maior Bolsa da América do Norte e de muitas outras áreas 
da indústria que movem a economia do país anualmente. 
Recepção e traslado do aeroporto de Toronto até o hotel. 
Chegada e hospedagem. 
Nota importante: Neste dia nosso guia brasileiro encon-
trará o grupo no hotel. As 19h30 teremos um encontro do 
grupo com o guia na recepção do  hotel para apresenta-
ção e primeiras dicas de viagem.

TORONTO

Café da manhã no hotel , em seguida, visita aos principais 
pontos turísticos da cidade, tais como: Palácio do Gover-
no, Universidade,  o boêmio bairro de Yorkville, Chinatown, 
City Hall – que marca o início da era moderna de Toronto 
– Eaton Centre, Casa Loma, entre outros. O passeio chega 
ao fim na hora do almoço com uma visita à CN TOWER 
(INGRESSOS INCLUSOS). Lá teremos uma vista panorâmica 
fantástica da cidade! O almoço NÃO ESTÁ INCLUSO, mas 
sugerimos que a refeição aconteça no restaurante girató-
rio da CN TOWER. Para os que desejam ir às compras, a 
sugestão é passar a tarde no Eaton Centre, com mais de 
230 opções de lojas, ou conhecer os mais de 25 quilôme-
tros da cidade subterrânea, repleta de galerias comerciais e 
situada embaixo do centro financeiro. O restante da tarde 
é livre, hospedagem.

TORONTO – CATARATAS DO NIÁGARA – 
TORONTO

Café da manhã no hotel. Saída em direção às famo-
sas Cataratas do Niágara. Uma vez ali, embarcaremos 
no Hornblower Niágara Cruise, um pequeno barco que 
nos levará à base das famosas cataratas (INGRESSO 
INCLUSO). Após o passeio, haverá tempo livre para vi-
sitar o Parque da Rainha Victória e a Table Rock, com 
sua linda vista panorâmica. Regressando pelo Relógio 
Floral e pela Escola de Horticultura, faremos uma pa-
rada em Niágara-On-The-Lake, uma cidade simpática e 
aconchegante na entrada do rio Niágara, e um percurso 
maravilhoso com um passeio ao redor do lago Ontario. 
Passaremos ainda pelo centro da cidade, que reserva 
Queen Street, a principal rua da região, repleta de casas 
com estilo vitoriano, cafés, restaurantes e sorveterias.  
O passeio termina com o retorno à Toronto. Certamente 
será uma visita inesquecível. Retorno ao hotel e hos-
pedagem.

TORONTO – MIL ILHAS – OTTAWA

Café da manhã no hotel. Saída pela manhã, onde trafega-
remos pela Thousand Islands Parkway, margeando cerca 
de 1.500 pequenas ilhas espalhadas no perímetro do rio 
São Lourenço. Lá, também faremos um passeio de barco 
por meio do arquipélago das “Mil Ilhas” (INGRESSOS IN-
CLUSOS). Seguimos viagem até Ottawa, a capital do Ca-
nadá. Dinâmica, e situada às margens do rio que dá nome 
a cidade, e separa as províncias de Ontário e Quebec. São 
nessas provinciais que ouviremos inglês e francês pelas 
ruas e descobriremos o orgulho canadense pelos destinos 
nacionais e marcos históricos. Chegada ao hotel e hospe-
dagem. Restante da tarde livre.

2016

2017

2018

Quebec



OTTAWA – CHEMIN DU ROY – QUEBEC 
CITY

Café da manhã no hotel. Partida de Ottawa com destino à 
Quebec City, seguiremos por Chemin du Roy, que atravessa 
três das principais regiões turísticas de Quebec (Velha Que-
bec, Lanaudiére e Mauricie) e apresenta um rico patrimônio 
da história francesa com suas vilas e mansões. É nesse 
passeio que iremos descobrir paisagens de rara beleza. 
Logo após, seguimos até o Santuário de Nossa Senhora 
do Cabo de Madeleine para breve visita. Chegada à Que-
bec City, cidade mais antiga do Canadá e que representa 
um pedaço da França em território canadense. O lugar foi 
reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural da Hu-
manidade. Hospedagem no hotel e restante da tarde livre.

Dia 
7

Dia 
8

Dia 
9

Dia 
10

Dia 
11

QUEBEC CITY

Café da manhã no hotel. Pela manhã, partida para visita 
panorâmica aos principais pontos turísticos desta cidade 
de belezas incomparáveis, veremos o interior do Chate-
au Frontenac, castelo símbolo do Canadá Francês, o cen-
tro financeiro, a residência dos embaixadores, o Plains de 
Abraham, belo parque que foi cenário da grande batalha 
entre franceses e ingleses, e a Citadel, maior fortificação 
antiga da América do Norte. Sentiremos a magia secular 
desta cidade caminhando por suas ruas estreitas e apre-
ciando artistas e músicos por toda a parte. Retorno ao ho-
tel e restante do dia livre, sugerimos uma visita à velha 
Quebec, com seus restaurantes e tabernas típicas, repletas 
do sabor francês.

QUEBEC CITY – L’ILIE D’ORLEANS – 
MONTMORENCY FALL – MONTREAL

Café da manhã no hotel e saída para visita à L’ile d’Or-
léans, ilha histórica e tradicional com belas paisagens ao 
longo do rio São Lourenço, berço da Nova França. O local 
oferece uma experiência cultural única, com diversidade e 
qualidade na oferta turística.  Seguimos viagem até che-
gar à Montmorency Falls, a maior cachoeira da região com 
uma altura de cerca de 30 metros a mais do que aquelas 
encontradas nas cataratas do Niágara. No início da tarde, 
estaremos na cidade de Montreal, capital cultural e da 
moda do Canadá. Hospedagem e restante do dia livre. 
Sugerimos visita ao Cassino de Montreal. Quem sabe não 
é o seu dia de sorte!

Dia 
6 OTTAWA

Café da manhã no hotel e, em seguida, partida para conhe-
cer Ottawa. O tour começa pelo Parlamento e apresenta as 
mansões do Governador e Primeiro Ministro, o canal Ride-
au e a zona residencial, nos meses de julho e agosto tere-
mos a chance de observar a troca de guardas, uma herança 
inglesa no Canadá. Como o restante do dia será livre, su-
gerimos visita ao Museu da Civilização, o mais importante 
da região, ou a Montes Laurentinos, onde se encontram a 
maioria dos centros de esqui do leste do Canadá. Vale des-
tacar que os centros são atrações tanto no verão quanto 
no inverno. Já durante a noite sugerimos um passeio pelo 
Byward Market, uma linda área histórica restaurada com 
excelentes opções de bares, pubs e restaurantes, além de 
lojas e boutiques. Hospedagem.

MONTREAL

Café da manhã no hotel. Saída para visita à Montreal, 
uma cidade cosmopolita de língua francesa que se des-
taca, entre outras razões, por sua vida noturna e gastro-
nômica. Conheceremos as áreas financeira e comercial, a 
Praça de Armas, o Parque Olímpico, onde aconteceram os 
jogos olímpicos em 1976, a Basílica de Notre Dame (IN-
GRESSOS INCLUSOS), considerada um dos símbolos mais 
importantes da Old Montreal, o majestoso oratório de St. 
Joseph, entre outros pontos da cidade. Hospedagem e 
restante do dia livre. Para os que desejam continuar des-
bravando, sugerimos uma visita à Velha Montreal, com 
seus prédios clássicos datados do século XVII e edifica-
ções com resquícios de culturas do passado. Aos que não 
resistem a um circuito de compras, indicamos um passeio 
pelas ruas Saint Catherine, Saint Denis e avenida Laurier.

MONTREAL – BRASIL

Café da manhã no hotel. Traslado, SEM ASSISTENTE, 
do hotel até o aeroporto de Montreal. Nota importan-
te: o Guia brasileiro NÃO acompanha os passageiros 
do traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos 
voos e conexões diferentes para a saída do Canadá, é 
possível que o guia brasileiro não permaneça na cida-
de neste dia até que o último passageiro embarque 
de volta ao Brasil. Em todo caso, o guia brasileiro dará 
previamente todas as informações aos passageiros 
sobre o traslado de saída.

Lago Moraine
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Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria 
primeira, INCLUSO café da manhã BUFFET;
 
Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando 
português;
Ingresso para visita ao CN Towers;
Ticket de barco no Hornblower Niagara Cruise para visita às 
Cataratas do Niágara;
Ticket de barco ao arquipélago “Mil Ilhas”;
Ingresso para visita à Basílica de Notre Dame;

Ônibus ou van de luxo com ar condicionado INCLUSO;
Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto COM ASSISTÊNCIA;

Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último 
dia no Canadá;

Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pes-
soa);

Refeições não mencionadas;

Ingressos e passeios não mencionados como inclusos no 
Tour;

Bilhete aéreo do Brasil até Toronto e de Montreal até o re-
gresso ao Brasil;

Seguro assistência saúde/bagagem;

Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavande-
ria);

Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;

Excesso de bagagem; 

Qualquer item não mencionado como incluso;

Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

O que Inclui  
no Tour

O que não inclui  
no Tour

CIDADE            HOTEL   CAT

Toronto            Sheraton Centre Toronto Hotel     P
Ottawa                 Delta Ottawa City Centre    P
Quebec                        Pur Quebec    P
     Le Concorde    P
Montreal                         Delta Montreal    P 
             Marriott Chateau Champlain    P

        

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis 
confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta 
brochura.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Parte aérea sugerida: Brasil /Toronto // Montreal / Brasil
Companhias aéreas: Air Canadá, United, American Airlines e Delta.

Vibrante Leste Canadense
 

Padrão TPI/JTB GROUP com hotéis centrais, passeios e ingressos para as mais imperdíveis atrações, guia acompanhante em português e 
estadia mínima de duas noites nas principais cidades de cada itinerário , trazendo na experiência de viajar em grupo uma sensação de 

renovação, conhecendo  pessoas novas e costumes diferentes.

 SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TA-
BELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS PARA 
GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE 
TOUR.
CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU 
AGENTE DE VIAGENS.

Nota Importante

ATENDIMENTO EXCLUSIVO EM PORTUGUÊS 24 HORAS - 1844 874 7874 | 1844 TPI 7 TPI

Horários de check-in: a partir das 15:00
Horários de check-out: até as 11:00



Curtindo
O Inverno Canadense

Day

1

2
3

Toronto

Chemin du Roy

Île d’Orléans

Montmorency Fall

4

Day

7

Ottawa

Day

Day

11

Quebec City

Montreal

5

Niagara Falls

Thousand Islands

10
9 8

6

Quebec
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Detalhes do Tour 
 
9 Noites  
TORONTO - 3 NOITES | OTTAWA - 1 NOITE | QUEBEC - 2 NOITES | MONTREAL - 3 NOITES 

Saídas Garantidas  
Dez 25 
Jan 12 | Fev 16 | Dez 22 e 25 
Jan 11 | Fev 08

 
Possibilidade de Extensão  
New York 3 noites - Consulte programação na pág. 104

Dia 
1

Dia 
2

Dia 
3

Dia 
4

Dia 
5

BRASIL – TORONTO

Apresentação no aeroporto com destino à Toronto.

TORONTO

Chegada à Toronto onde tudo tem espírito de grande-
za! Considerada a maior cidade do Canadá, é também a 
quinta maior região metropolitana da América do Norte e 
é aqui que o Canadá acontece, a cidade é sede da tercei-
ra maior Bolsa da América do Norte, e de muitas outras 
áreas da indústria que movem a economia do país anual-
mente. Recepção e traslado do aeroporto de Toronto até 
o hotel. Chegada e hospedagem. Nota importante: Neste 
dia nosso guia brasileiro encontrará o grupo no hotel. As 
19h30 teremos um encontro do grupo com o guia na re-
cepção do  hotel para apresentação e primeiras dicas de 
viagem.

TORONTO

Café da manhã no hotel, em seguida saída para visita à 
moderna cidade e seus principais pontos turísticos, tais 
como: Palácio do Governo, a Universidade, o boêmio bairro 
de Yorkville, Chinatown, City Hall, que marca o início da era 
moderna da cidade, Eaton Centre, Casa Loma, entre ou-
tros. Finalizamos nosso passeio próximo a hora do almoço 
com uma visita a CN TOWER (INGRESSOS INCLUSOS), de 
onde teremos uma vista panorâmica fantástica da cidade, 
o almoço NÃO ESTÁ INCLUSO, mas sugerimos almoçar no 
restaurante giratório da CN TOWER com uma vista incrível 
da cidade. A tarde será livre. Com temperaturas muito bai-
xas nesta época do ano, Toronto é uma cidade preparada 
para o frio, sugerimos conhecer o Path, cerca de 27kms de 
corredores subterrâneos que conecta os principais centros 
comerciais, hotéis e áreas públicas de Downtown, além de 
estarem integrados a estações de trem, metrô, ônibus e 
bondes, permitindo que você caminhe até centros comer-
ciais como Eaton Centre, principal shopping da cidade, com 
inúmeras opções de compras, um programa bem interes-
sante que evita qualquer incomodo com o frio.

TORONTO – CATARATAS DO NIÁGARA - 
TORONTO

Café da manhã no hotel. Sairemos cedo em curta via-
gem às famosas Cataratas do Niágara, uma das grandes 
maravilhas naturais do mundo onde faremos o passeio 
Journey Behind the Falls túneis cavados na rocha, que 
levam por trás de cortinas d’água e onde poderemos 
descer até um ponto de observação quase no mesmo 
nível do rio e ver as Horseshoe Falls, quedas canaden-
ses, em formato de ferradura almoço com vista para 
as cataratas (NÃO INCLUSO), em seguida parada na pi-
toresca Niágara-on-the-Lake, pequena cidade do início 
do século e região vinícola de destaque no Canadá, fi-
nalizamos o passeio retornando à Toronto. Certamente 
será uma visita inesquecível. Retorno ao hotel e hos-
pedagem.

TORONTO -  OTTAWA

Café da manhã no hotel. Saída pela manhã onde trafegare-
mos pela Thousand Islands Parkway, margeando pequenas 
ilhas e apreciando belas paisagens do rio São Lourenço. 
Continuamos a viagem, com destino a cidade de Ottawa, 
capital do Canadá onde se pode apreciar o belíssimo edi-
fício do Parlamento, as residências do Primeiro Ministro e 
do Governador Geral e outros edifícios do governo. Chega-
da ao hotel e restante da tarde livre, sugerimos visitar o 
ByWard Market, um dos mercados públicos mais antigos 
do Canadá ou conhecer e patinar Canal Rideau que no in-
verno se transforma em uma verdadeira pista natural de 
patinação no gelo.

2016
2017
2018



QUEBEC CITY

Café da manhã no hotel, pela manhã partiremos para uma 
visita panorâmica para conhecer a histórica e moderna 
Quebec, única cidade norte-americana cercada por mura-
lhas e portões, descobriremos os tesouros históricos e a 
maravilhosa atmosfera de Quebec. O guia dará as expli-
cações necessárias enquanto você passeia para conhecer, 
a Praça de Armas, a Praça Real, o bairro Petit Champlain, 
o Parlamento de Quebec, o Terraço Dufferin, o Hotel em 
forma de castelo, Chateau Frontenac, símbolo do Canadá 
Francês, e ainda sentir a magia secular desta cidade ca-
minhando por La Citadelle com ruas estreitas apreciando 
artistas e músicos por toda a parte. Retorno ao hotel e 
restante do dia livre para explorar a cidade, visitar suas ga-
lerias e apreciar a excelente culinária de seus restaurantes, 
visitar uma estação de esqui do Mont Sainte-Anne e fazer 
uma aula de esqui ou snowboard ou ainda se divertir no 
Valcartier, um parque de diversões de inverno com mais de 
40 tobogãs, pistas de neve e muita emoção.

Dia 
7

Dia 
8

Dia 
9

Dia 
10

Dia 
11

QUEBEC CITY - MONTREAL

Café da manhã no hotel, e saída com destino a Montreal a 
viagem será ao longo da margem do Rio São Lourenço pas-
sando pela histórica Trois-Riviéres e a charmosa Cap-de-la 
Madeleine, santuário nacional à Virgem Maria. Chegada a 
movimentada metrópole de Montreal chegada ao hotel e 
hospedagem. Restante da tarde livre, prepare-se para ex-
plorar a segunda maior cidade de língua Francesa depois 
de Paris. Sugerimos uma caminhada pela badalada rua St. 
Catherine com suas inúmeras lojas e cafés. 

MONTREAL

Café da manhã no hotel e saída para uma visita a esta 
cidade cosmopolita de língua francesa que se destaca, 
entre outras razões por sua vida noturna e gastronômi-
ca. Conheceremos as áreas financeira e comercial, a Praça 
de Armas, o Parque Olímpico, onde aconteceram os jogos 
olímpicos em 1976, visitaremos a Basílica de Notre Dame 
(INGRESSOS INCLUSOS) considerada um dos símbolos 
mais importantes da Old Montreal, o majestoso oratório 
de St Joseph, entre outros pontos da cidade. Hospeda-
gem e restante do dia livre. O frio é bem intenso nesta 
época do ano, mas isso não é necessariamente uma má 
notícia. Montreal é preparada para enfrentar as tempe-
raturas baixas, lojas, restaurantes, igrejas e museus têm 
calefação, garantia de conforto em qualquer lugar fecha-
do. E, se não há aquecimento nas ruas, que tal explorar 
a galeria subterrânea, com seus cerca de 30 quilômetros. 
Para se divertir, caia na noite: a Place des Arts, que con-
centra os principais teatros e auditórios da cidade, tem 
sempre grandes espetáculos, não é à toa que a região 
é conhecida como Quartier des Spectacles. É no inver-
no que ocorre a Nuit Blanche, quando museus, teatros e 
restaurantes mantêm as portas abertas durante toda a 
madrugada, a Virada Cultural Glacial supersegura de Mon-
treal. 

Dia 
6 OTTAWA - QUEBEC CITY

Café da manhã no hotel, em seguida partida para visita à 
cidade de Ottawa, entre os pontos altos de nossa visita 
estão o edifício do Parlamento, rua das Embaixadas, casas 
do Primeiro Ministro do Governador Geral, National Gallery 
of Canadá, Palácio da Moeda, Museu da Aviação. Entre 
outras atrações. Após passeio seguiremos com destino a 
Quebec City, a cidade mais antiga do Canadá e declarada 
pela UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade. No 
trajeto passaremos por pequenas e encantadoras vilas e 
cidades na região mais francesa do Canadá. Chegada em 
Quebec City hospedagem no hotel e restante da tarde li-
vre. Sugerimos apreciar esta fascinante cidade e aproveitar 
sua empolgante vida noturna e seus inúmeros restauran-
tes. 

MONTREAL

Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para ex-
plorar as maravilhas desta cidade tão especial, além de 
ser uma das cidades mais limpas do mundo, é a segunda 
maior cidade do Canadá na província de Quebec, é bem 
festeira, com orquestras sinfônicas, companhias de tea-
tro e de dança, as pessoas em geral, mesmo com o frio 
não gostam de ficar em casa, sendo assim aproveite e 
divirta-se. Nosso guia brasileiro estará à disposição para 
dar dicas e informações para que este dia seja aproveita-
do até o ultimo momento.

MONTREAL - BRASIL

Café da manhã no hotel. Traslado SEM ASSIS-
TENTE do hotel até o aeroporto de Montreal.  
Nota Importante: O Guia brasileiro NÃO acompanha 
os passageiros do traslado de saída até o aeroporto. 
Como há muitos voos e conexões diferentes para a 
saída do Canadá, é possível que o guia brasileiro não 
permaneça na cidade neste dia, até que o ultimo pas-
sageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o 
Guia Brasileiro dará previamente todas as informações 
aos passageiros sobre o traslado de saída.
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Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria 
primeira, INCLUSO café da manhã BUFFET;

Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando 
português;
Ingresso para visita ao CN Towers;
Ticket Journey Behind the Falls;
Ingresso para visita à Basílica de Notre Dame;

Ônibus ou van de luxo com ar condicionado INCLUSO;
Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto COM ASSISTÊNCIA;

Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último 
dia no Canadá;

Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pes-
soa);

Refeições não mencionadas;

Ingressos e passeios não mencionados como inclusos no 
Tour;

Bilhete aéreo do Brasil até Toronto e de Montreal até o re-
gresso ao Brasil;

Seguro assistência saúde/bagagem;

Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavande-
ria);

Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;

Excesso de bagagem; 

Qualquer item não mencionado como incluso;

Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

O que Inclui  
no Tour

O que não inclui  
no Tour

CIDADE            HOTEL   CAT
Toronto            Sheraton Centre Toronto Hotel     P
Ottawa                 Delta Ottawa City Centre    P
Quebec                        Pur Quebec    P
     Le Concorde    P
Montreal                         Delta Montreal    P 
             Marriott Chateau Champlain    P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis 
confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta 
brochura.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Parte aérea sugerida: Brasil /Toronto // Montreal / Brasil
Companhias aéreas: Air Canadá, United, American Airlines e Delta.

Curtindo o Inverno Canadense
 

Padrão TPI/JTB GROUP com hotéis centrais, passeios e ingressos para as mais imperdíveis atrações, guia acompanhante em português e 
estadia mínima de duas noites nas principais cidades de cada itinerário , trazendo na experiência de viajar em grupo uma sensação de 

renovação, conhecendo  pessoas novas e costumes diferentes.

 SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TA-
BELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS PARA 
GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE 
TOUR.
CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU 
AGENTE DE VIAGENS.

Nota Importante

ATENDIMENTO EXCLUSIVO EM PORTUGUÊS 24 HORAS - 1844 874 7874 | 1844 TPI 7 TPI

Horários de check-in: a partir das 15:00
Horários de check-out: até as 11:00



Espetacular
Oeste Canadense

Day

Day

Calgary

Banff

Lake Louise

Icefields

1

Day

Day Kelowna

Vancouver

Vancouver 
8
9

Victoria

4
3

2

7
6

5

Eyto Lake 
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Detalhes do Tour 
 
7 Noites  
CALGARY - 1 NOITE | BANFF - 2 NOITES | KELOWNA - 1 NOITE | VANCOUVER - 3 NOITES 

Saídas Garantidas  
Mai 12 | Jun 16 | Jul 14 e 21 | Ago 11 e 20 | Set 15 e 22 | Out 13

Possibilidade de Extensão  
New York 3 noites - Consulte programação na pág. 104
Whistler 2 noites – Consulte programação na pág. 106
Whistler & New York 5 Noites – Consulte programação na pág. 108
Cruzeiro ao Alaska 10 noites – Consulte programação e preços na pág. 110
Cruzeiro ao Alaska com New York 8 noites – Consulte programação e preços na pág. 112

Dia 
1

Dia 
2

Dia 
3

Dia 
4

Dia 
5

BRASIL – CALGARY

Apresentação no aeroporto com destino à Calgary.

CALGARY

Chegada à Calgary. Com pouco mais de 1 milhão de habi-
tantes, Calgary é uma das cidades mais limpas do mun-
do e o principal pólo econômico da província de Alberta. 
Reconhecida como “Capital do Petróleo do Canadá”, Cal-
gary é umas das cidades mais importantes para a econo-
mia do país e o portão de entrada das Montanhas Ro-
chosas Canadenses. Recepção e traslado do aeroporto de 
Calgary até o hotel, chegada e hospedagem.Nota impor-
tante: Neste dia nosso guia brasileiro encontrará o grupo 
no hotel. As 19h30 teremos um encontro do grupo com o 
guia na recepção do  hotel para apresentação e primeiras 
dicas de viagem.

CALGARY – BANFF
Café da manhã no hotel. Partida em direção à cidade de 
Banff. No caminho, faremos uma breve parada no Canadá 
Olympic Park – inaugurado para as olimpíadas de 1988. O 
parque abriga incríveis pistas de esqui e trenó, além de 
fantásticas pistas para mountain bike. Banff é uma ci-
dade apaixonante situada no magnífico Parque Nacional 
de Banff, contornado por montanhas rochosas que for-
mam um majestoso anel. O local é patrimônio da Unesco, 
e primeiro parque nacional do Canadá e concentrando os 
principais atrativos da região. Subiremos na gôndola (IN-
GRESSOS INCLUSOS), conhecida como Sulphur Mountain 
(Montanha Sulfurosa), para uma vista panorâmica da ci-
dade e do parque. Se tivermos sorte, talvez veremos al-
guns ursos que habitam a região. Chegada e acomodação 
no hotel. Restante do dia livre. 

BANFF – ICEFIELDS – LAKE LOUISE – 
BANFF

Café da manhã no hotel. Partida para uma experiên-
cia em meio a um dos tesouros nacionais do Canadá: 
a Icefields Parkway, uma estrada no coração das Rocky 
Mountains e considerada Patrimônio Mundial graças a 
sua paisagem única e insubstituível, rica em história 
e beleza natural incomparável. À bordo de um Ice Ex-
plorer (INGRESSOS INCLUSOS), um veículo especial para 
percursos na neve e com um motorista-guia experiente 
que compartilhará informações fascinantes sobre as 
geleiras, faremos um passeio que nos levará até o Gla-
cial e Athabasca, um dos principais glaciais da região. 
Parada para almoço (NÃO INCLUSO) e, a tarde, partida 
para visita a Lake Louise, com suas águas azuis criadas 
a partir do degelo das montanhas ao seu redor. O local 
é ideal para fotos, principalmente, o glacial Victoria, que 
domina este cenário de montanhas majestosas. Retor-
no ao hotel e hospedagem.

BANFF – KELOWNA

Café da manhã no hotel. Neste dia, cruzaremos as espe-
taculares Montanhas Rochosas atravessando a província 
de Alberta até chegar a Columbia Britânica. Descobrire-
mos porque esta estrada já foi considerada a mais bonita 
do mundo, por sua paisagem deslumbrante. Passaremos 
por Golden, Rogers Pass, Three Valley Gap  e Vernon até 
chegarmos a cidade de Kelowna no coração de Okanagan 
Valley, região produtora de renomados vinhos e deliciosas 
frutas.

2017



VANCOUVER

Café da manhã no hotel. Saída para visita à cidade de Van-
couver, considerada a mais importante do oeste canadense. 
Vancouver é daquelas cidades que são bonitas sem fazer 
esforço, abençoada por mar, montanhas, florestas, rios 
e arquitetura moderna. Iremos conhecer o Stanley Park, 
maior parque municipal da América do Norte e famoso por 
um caminho a beira mar que realça ainda mais sua beleza, a 
cidade tem grande influência da cultura asiática (chineses, 
japoneses, coreanos), passaremos por Chinatown para sa-
ber um pouco do que esta cultura trouxe para a região. Na 
seguência, visitaremos o bairro histórico de Gastown, com 
sua mistura de edificações vitorianas, lojas, pubs, cerve-
jarias e muita história, passaremos pela Robson Street, fa-
mosa e movimentada rua com lojas, restaurantes e cafés. 
Avistaremos o Canadá Plase, terminal de onde partem ops 
navios para o Alaska.  Restante da tarde livre e hospeda-
gem. Nosso guia estará à disposição para dar dicas e infor-
mações. Não deixe de consultar! 

Dia 
7

Dia 
8

Dia 
9

VANCOUVER – VICTORIA – VANCOUVER

Café da manhã no hotel. Partida pela manhã em direção 
ao Terminal de Tsawwassen para pegar o ferry boat com 
destino à ilha de Vancouver, cidade de Victoria. Após cruzar 
o Estreito de Georgia desembarque e saída para visitar os 
famosos Jardins Butchart (INGRESSOS INCLUSOS), consid-
erados os mais belos do país. Continuamos até à cidade 
de Victoria, onde conheceremos pontos importantes como: 
Porto Bation Square, Assembléia Legislativa e o famoso e 
tradicional Empress. Retornaremos de ferry à Vancouver. 
Chegada no fim do dia e hospedagem.

VANCOUVER – BRASIL

Café da manhã no hotel. Traslado, SEM ASSISTENTE, do 
hotel até o aeroporto de Vancouver. Nota importante: o 
guia brasileiro NÃO acompanha os passageiros no trasla-
do de saída até o aeroporto. Como existem muitos voos 
e conexões diferentes para a saída do Canadá, é possível 
que o guia brasileiro não permaneça na cidade neste dia 
até que o ultimo passageiro embarque de volta ao Brasil. 
Em todo o caso, o guia brasileiro dará previamente todas 
as informações aos passageiros sobre o traslado de saí-
da. 

Dia 
6 KELOWNA – VANCOUVER

Café da manhã no hotel. Início da jornada com destino à 
Vancouver.  Deixaremos Okanagan Valley, e percorreremos 
ao redor do rio Fraiser passando pelas cidades de Merrit, 
Hope e Chilliwack. Chegaremos à Vancouver pela tarde e 
hospedagem. Restante do dia livre. Para saber onde ir e o 
que fazer, consulte nosso guia.

Calgary
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Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria 
primeira, primeira superior e turística superior, INCLUSO café 
da manhã BUFFET;
 
Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando 
português;
Ingresso à gondola Sulphur Mountain para vista 
panorâmica;
Ticket para passeio em Columbia Icefields;
Ticket de ferry boat para passeio à Ilha de Vancouver, cidade 
de Victória;
Ingresso para visita aos Jardins Butchart;

Ônibus ou van de luxo com ar condicionado INCLUSO;
Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto COM ASSISTÊNCIA, 
incluindo uma mala por pessoa;

Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último 
dia no Canadá;

Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pes-
soa);

Refeições não mencionadas;

Ingressos e passeios não mencionados como inclusos no 
Tour;

Bilhete aéreo do Brasil até Calgary e de Vancouver até o 
regresso ao Brasil; 

Seguro assistência saúde/bagagem;

Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavande-
ria);

Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;

Excesso de bagagem; 

Qualquer item não mencionado como incluso;

Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

O que Inclui  
no Tour

O que não inclui  
no Tour

CIDADE            HOTEL   CAT

Calgary                Delta Calgary Downtown     P
Banff               Banff Rocky Mountain Resort  TS 
                           Inn’s of Banff   TS
Kelowna               BW Plus Kelowna Hotel & Suites  TS
Vancouver                 Delta Vancouver Suites   PS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis 
confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta 
brochura.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Parte aérea sugerida: Brasil / Calgary // Vancouver / Brasil
Companhias aéreas: Air Canadá, United, American Airlines e Delta.

Espetacular Oeste Canadense
 

Padrão TPI/JTB GROUP com hotéis centrais, passeios e ingressos para as mais imperdíveis atrações, guia acompanhante em português e 
estadia mínima de duas noites nas principais cidades de cada itinerário , trazendo na experiência de viajar em grupo uma sensação de 

renovação, conhecendo  pessoas novas e costumes diferentes.

 SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TA-
BELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS PARA 
GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE 
TOUR.
CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU 
AGENTE DE VIAGENS.

Nota Importante

ATENDIMENTO EXCLUSIVO EM PORTUGUÊS 24 HORAS - 1844 874 7874 | 1844 TPI 7 TPI

Horários de check-in: a partir das 15:00
Horários de check-out: até as 11:00



Canadá,
Diversidade e Magia
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Detalhes do Tour 
 
16 Noites  
TORONTO - 3 NOITES | OTTAWA - 2 NOITES | QUEBEC - 2 NOITES |  
MONTREAL - 2 NOITES | CALGARY - 1 NOITE | BANFF - 2 NOITES

KELOWNA - 1 NOITE |  VANCOUVER - 3 NOITES 

Saídas Garantidas  
Mai 03 | Jun 07 | Jul 05 e 12 | Ago 02 e 11
Set 06  e 13 | Out 04

 
Possibilidade de Extensão  
New York 3 noites - Consulte programação na pág. 104
Whistler 2 noites – Consulte programação na pág. 106 
Whistler & New York 5 Noites – Consulte programação na pág. 108
Cruzeiro ao Alaska 10 noites – Consulte programação e preços na pág. 110
Cruzeiro ao Alaska com New York 8 noites – Consulte programação e preços na pág. 112

Dia 
1

Dia 
2

Dia 
3

Dia 
4

Dia 
5

BRASIL – TORONTO

Apresentação no aeroporto com destino a Toronto.

TORONTO

Chegada a Toronto, a cidade com espírito de grandeza! 
Considerada a maior cidade do Canadá, é também a quinta 
maior região metropolitana da América do Norte. É aqui 
que o Canadá acontece, a cidade é sede da terceira maior 
Bolsa da América do Norte e de muitas outras áreas da 
indústria que movem a economia do país anualmente. Re-
cepção e traslado do aeroporto de Toronto até o hotel. 
Chegada e hospedagem. Nota importante: Neste dia nos-
so guia brasileiro encontrará o grupo no hotel. As 19h30 
teremos um encontro do grupo com o guia na recepção do  
hotel para apresentação e primeiras dicas de viagem.

TORONTO

Café da manhã no hotel, em seguida, visita aos principais 
pontos turísticos da cidade canadense, tais como: Palácio 
do Governo, Universidade, boêmio bairro de Yorkville, Chi-
natown, City Hall – que marca o início da era moderna de 
Toronto – Eaton Centre, Casa Loma, entre outros. O pas-
seio chega ao fim na hora do almoço com uma visita a CN 
TOWER (INGRESSOS INCLUSOS). Lá teremos uma vista pa-
norâmica fantástica da cidade! O almoço NÃO ESTÁ INCLU-
SO, mas sugerimos que a refeição aconteça no restaurante 
giratório da CN TOWER. Para os que desejam ir às compras, 
a sugestão é passar a tarde no Eaton Centre, com mais de 
230 opções de lojas, ou conhecer os mais de 25 quilôme-
tros da cidade subterrânea, repleta de galerias comerciais e 
situada embaixo do centro financeiro. O restante da tarde 
é livre e com direito a hospedagem.

TORONTO – CATARATAS DO NIÁGARA – 
TORONTO

Café da manhã no hotel. Saída em direção às famosas 
Cataratas do Niágara. Uma vez ali, embarcamos no Hor-
nblower Niágara Cruise, um pequeno barco que nos levará 
à base das famosas cataratas (INGRESSO INCLUSO). Após o 
passeio, haverá tempo livre para visitar o Parque da Rainha 
Victória e a Table Rock, com sua linda vista panorâmica. Re-
gressando pelo Relógio Floral e pela Escola de Horticultura, 
faremos uma parada em Niágara-On-The-Lake, uma cidade 
simpática e aconchegante na entrada do rio Niágara, e um 
percurso maravilhoso com um passeio ao redor do lago On-
tario. Passaremos ainda pelo centro da cidade, que reserva 
Queen Street, a principal rua da região, repleta de casas 
com estilo vitoriano, cafés, restaurantes e sorveterias.  O 
passeio termina com o retorno a Toronto. Certamente será 
uma visita inesquecível. Retorno ao hotel e hospedagem.

TORONTO – MIL ILHAS – OTTAWA

Café da manhã no hotel. Saída pela manhã, onde trafega-
remos pela Thousand Islands Parkway, margeando cerca 
de 1.500 pequenas ilhas espalhadas no perímetro do rio 
São Lourenço. Lá, também faremos um passeio de barco 
por meio do arquipélago das “Mil Ilhas” (INGRESSOS IN-
CLUSOS). Seguimos viagem até Ottawa, a capital do Ca-
nadá. Dinâmica, e situada às margens do rio que dá nome 
a cidade, separa as províncias de Ontario e Quebec. São 
nessas provinciais que ouviremos inglês e francês pelas 
ruas e descobriremos o orgulho canadense pelos destinos 
nacionais e marcos históricos. Chegada ao hotel e hospe-
dagem. Restante da tarde livre.

2017
Ortawa



OTTAWA – CHEMIN DU ROY - QUEBEC 
CITY

Café da manhã no hotel. Partida de Ottawa com destino a 
Quebec City, seguiremos por Chemin du Roy, que atravessa 
três das principais regiões turísticas de Quebec (Velha Que-
bec, Lanaudiére e Mauricie) e apresenta um rico patrimônio 
da história francesa com suas vilas e mansões. É nesse 
passeio que iremos descobrir paisagens de rara beleza. 
Logo após, seguimos até o Santuário de Nossa Senhora 
do Cabo de Madeleine para breve visita. Chegada a Que-
bec City, cidade mais antiga do Canadá e que representa 
um pedaço da França em território canadense. O lugar foi 
reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural da Hu-
manidade. Hospedagem no hotel e restante da tarde livre.

Dia 
7

Dia 
8

Dia 
9

QUEBEC CITY

Café da manhã no hotel. Pela manhã, partida para visita 
panorâmica aos principais pontos turísticos desta cidade 
de belezas incomparáveis, veremos o interior do Chate-
au Frontenac, castelo símbolo do Canadá Francês, o cen-
tro financeiro, a residência dos embaixadores, o Plains de 
Abraham, belo parque que foi cenário da grande batalha 
entre franceses e ingleses, e a Citadel, maior fortificação 
antiga da América do Norte. Sentiremos a magia secular 
desta cidade caminhando por suas ruas estreitas e apre-
ciando artistas e músicos por toda a parte. Retorno ao ho-
tel e restante do dia livre, sugerimos uma visita a velha 
Quebec, com seus restaurantes e tabernas típicas, repletas 
do sabor francês.

QUEBEC CITY – L’ILIE D’ORLEANS – 
MONTMORENCY FALL – MONTREAL

Café da manhã no hotel e saída para visita a L’ile d’Orle-
ans, ilha histórica e tradicional com belas paisagens ao 
longo do rio São Lourenço, berço da Nova França. O local 
oferece uma experiência cultural única, com diversidade e 
qualidade na oferta turística.  Seguimos viagem até che-
gar a Montmorency Falls, a maior cachoeira da região com 
uma altura de cerca de 30 metros a mais do que aquelas 
encontradas nas cataratas do Niágara. No início da tarde, 
estaremos na cidade de Montreal, capital cultural e da 
moda do Canadá. Hospedagem e restante do dia livre. 
Sugerimos visita ao Cassino de Montreal. Quem sabe não 
é o seu dia de sorte!

Dia 
6 OTTAWA

Café da manhã no hotel e, em seguida, partida para conhe-
cer Ottawa. O tour começa pelo Parlamento e apresenta as 
mansões do Governador e Primeiro Ministro, o canal Ride-
au e a zona residencial – nos meses de julho e agosto tere-
mos a chance de observar a troca de guardas, uma herança 
inglesa no Canadá. Como o restante do dia será livre, su-
gerimos visita ao Museu da Civilização, o mais importante 
da região, ou a Montes Laurentinos, onde se encontram a 
maioria dos centros de esqui do leste do Canadá. Vale des-
tacar que os centros são atrações tanto no verão quanto 
no inverno. Já durante a noite sugerimos um passeio pelo 
Byward Market, uma linda área histórica restaurada com 
excelentes opções de bares, pubs e restaurantes, além de 
lojas e boutiques. Hospedagem.

Vancouver
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Dia 
12

Dia 
13

CALGARY – BANFF

Café da manhã no hotel. Partida em direção à cidade de 
Banff. No caminho, faremos uma breve parada no Canadá 
Olympic Park – inaugurado durante as olimpíadas de 1988 
o parque abriga incríveis pistas de esqui e trenó, além de 
fantásticas pistas para mountain bike. Banff é uma cidade 
apaixonante situada no magnífico Parque Nacional de Ban-
ff, contornado por montanhas rochosas que formam um 
majestoso anel. O local é patrimônio da Unesco e o primei-
ro parque nacional do Canadá e concentrando os principais 
atrativos da região. Subiremos na gondola (INGRESSOS 
INCLUSOS), conhecida como Sulphur Mountain, para uma 
vista panorâmica da cidade e do parque. Se tivermos sorte, 
talvez veremos alguns ursos que habitam a região. Chega-
da e acomodação no hotel. Restante do dia livre. 

BANFF – ICEFIELDS – LAKE LOUISE – 
BANFF

Café da manhã no hotel. Partida para uma experiência em 
meio a um dos tesouros nacionais do Canadá: a Icefields 
Parkway, uma estrada no coração das Rocky Mountains 
e considerada Patrimônio Mundial graças a sua paisagem 
única e insubstituível, rica em história e beleza natural in-
comparável. Por meio de um Ice Explorer (INGRESSOS IN-
CLUSOS), um veículo especial para percursos em neve com 
um motorista-guia experiente que compartilhará informa-
ções fascinantes sobre as geleiras, faremos um passeio 
que nos levará até o Glacial Athabasca, um dos principais 
glaciais da região. Parada para almoço (NÃO INCLUSO) e, a 
tarde, partida para visita a Lake Louise, com suas águas 
azuis criadas a partir do degelo das montanhas ao seu re-
dor. O local é ideal para fotos, principalmente, o glacial Vic-
toria, que domina este cenário de montanhas majestosas. 
Retorno ao hotel e hospedagem.

MONTREAL

Café da manhã no hotel. Saída para visita a Montreal, 
uma cidade cosmopolita de língua francesa que se des-
taca, entre outras razões, por sua vida noturna e gastro-
nômica. Conheceremos as áreas financeira e comercial, a 
Praça de Armas, o Parque Olímpico, onde aconteceram os 
jogos olímpicos em 1976, a Basílica de Notre Dame (IN-
GRESSOS INCLUSOS), considerada um dos símbolos mais 
importantes da Old Montreal, o majestoso oratório de St. 
Joseph, entre outros pontos da cidade. Hospedagem e 
restante do dia livre. Para os que desejam continuar des-
bravando, sugerimos uma visita a Velha Montreal, com 
seus prédios clássicos datados do século XVII e edifica-
ções com resquícios de culturas do passado. Aos que não 
resistem a um circuito de compras, indicamos um passeio 
pelas ruas Saint Catherine, Saint Denis e avenida Laurier.

MONTREAL – CALGARY

Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto de Mon-
treal para embarque em voo com destino à cidade de 
Calgary, portão de entrada das famosas Montanhas Ro-
chosas Canadenses, onde passaremos uma noite antes 
de seguir viagem. Recepção e traslado do aeroporto de 
Calgary até o hotel. Nota importante: nosso guia brasilei-
ro encontrará o grupo no hotel.

Dia 
10

Dia 
11



Dia 
14

Dia 
15

Dia 
18

BANFF – KELOWNA

Café da manhã no hotel. Neste dia, cruzaremos as espe-
taculares Montanhas Rochosas atravessando a província 
de Alberta até chegar a Columbia Britânica. Descobriremos 
porque esta estrada já foi considerada a mais bonita do 
mundo, por sua paisagem deslumbrante. À tarde, alcan-
çaremos Kelowna, no coração do Okanagan Valley, região 
produtora de vinhos, atravessando a rota cênica do vinho 
via Vernon, Three Valley Gap, Rogers Pass e Golden. Che-
gada e hospedagem.

KELOWNA – VANCOUVER

Café da manhã no hotel. Início da jornada pela manhã com 
destino a Vancouver.  Entraremos no Okanagan Valley, a 
região mais importante do Canadá no cultivo de frutas, e 
percorreremos o corredor de Okanagan, seguindo o rio Frai-
ser passando pelas cidades de Merrit, Hope e Chilliwack. 
Chegaremos à Vancouver pela tarde e hospedagem. Res-
tante do dia livre. Para saber onde ir e o que fazer, consulte 
nosso guia.

VANCOUVER – BRASIL

Café da manhã no hotel. Traslado, SEM ASSISTENTE, do ho-
tel até o aeroporto de Vancouver. Nota importante: o guia 
brasileiro NÃO acompanha os passageiros do traslado de 
saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões 
diferentes para a saída do Canadá, é possível que o guia bra-
sileiro não permaneça na cidade neste dia até que o ultimo 
passageiro embarque de volta ao Brasil.  Em todo o caso, o 
guia brasileiro dará previamente todas as informações aos 
passageiros sobre o traslado de saída.

Dia 
16

Dia 
17

VANCOUVER

Café da manhã no hotel. Saída para visita à cidade de Van-
couver, considerada a mais importante do oeste canaden-
se. Vancouver é daquelas cidades que são bonitas sem fa-
zer esforço, abençoada por mar, montanhas, florestas, rios 
e arquitetura moderna. Iremos conhecer o Stanley Park, 
maior parque municipal da América do Norte e famoso por 
um caminho a beira mar que realça ainda mais sua beleza, 
dominada pela cultura asiática (chineses, japoneses, core-
anos), passaremos por Chinatown para saber um pouco do 
que esta cultura trouxe para a região. Na seguência, vamos 
para o bairro histórico de Gastown, com uma mistura de 
edificações vitorianas, lojas, pubs, cervejarias e muita his-
tória. Também passaremos pela Robson Street, famosa e 
movimentada rua com lojas, restaurantes e cafés. O circui-
to chega ao fim no centro da cidade, de lá podemos avistar 
o terminal de cruzeiros, onde partem todos os cruzeiros 
até o Alaska. Restante da tarde livre e hospedagem. Nosso 
guia estará à disposição para dar dicas e informações. Não 
deixe de consultar! 

VANCOUVER – VICTORIA – VANCOUVER

Café da manhã no hotel. Partida pela manhã em direção ao 
Terminal de Tsawwassen para pegar o ferry boat com des-
tino à Victoria. Cruzaremos o Estreito de Georgia até chegar 
à Ilha de Vancouver. Desembarque e saída para visitar os fa-
mosos Jardins Butchart (INGRESSOS INCLUSOS), considera-
dos os mais belos do país. Logo após, seguimos viagem até 
à cidade de Victoria, onde conheceremos o porto esportivo, 
as áreas do mercado e do Bastião, o Parlamento, o Museu 
Real, o famoso e tradicional Hotel Empress, além do Museu 
de Cera. Retornaremos de ferry a Vancouver e o restante do 
dia será livre. Indicamos uma ida ao Canadá Plaza, próximo 
ao Stanley Park, o local é um dos cartões postais de Vancou-
ver e abriga restaurantes, lojinhas, cafés e outras atrações. 
Hospedagem.

Montreal
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Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria 
primeira, primeira superior e turística superior, INCLUSO café 
da manhã BUFFET;
 
Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando 
português;
Ingresso para visita ao CN Towers;
Ticket de barco no Hornblower Niagara Cruise para visita às 
Cataratas do Niágara;
Ticket de barco ao arquipélago “Mil Ilhas”;
Ingresso para visita à Basílica de Notre Dame;
Ingresso à gondola Sulphur Mountain para vista 
panorâmica;
Ticket para passeio em Columbia Icefields;
Ticket de ferry boat para passeio à Ilha de Vancouver, cidade 
de Victória;
Ingresso para visita aos Jardins Butchart;

Ônibus ou van de luxo com ar condicionado INCLUSO;
Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto COM ASSISTÊNCIA, in-
cluindo uma mala por pessoa;

Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último 
dia no Canadá;

Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por 
pessoa);

Refeições não mencionadas;

Ingressos e passeios não mencionados como inclusos no 
Tour;

Bilhete aéreo do Brasil até Toronto, de Montreal a Calgary e 
de Vancouver até o regresso ao Brasil; 

Seguro assistência saúde/bagagem;

Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas,
 lavanderia);

Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;

Excesso de bagagem; 

Qualquer item não mencionado como incluso;

Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

O que Inclui  
no Tour

O que não inclui  
no Tour

CIDADE            HOTEL   CAT
Toronto            Sheraton Centre Toronto Hotel     P
Ottawa                 Delta Ottawa City Centre    P
Quebec                        Pur Quebec    P
     Le Concorde    P
Montreal                         Delta Montreal    P 
             Marriott Chateau Champlain    P
Calgary                Delta Calgary Downtown     P
Banff               Banff Rocky Mountain Resort  TS 
                           Inn’s of Banff   TS
Kelowna               BW Plus Kelowna Hotel & Suites  TS
Vancouver                 Delta Vancouver Suites    P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis 
confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta 
brochura.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Parte aérea sugerida: Brasil / Toronto // Montreal / Calgary // Vancouver / Brasil
Companhias aéreas: Air Canadá, United, American Airlines e Delta.

Canadá, Diversidade e Magia
 

Padrão TPI/JTB GROUP com hotéis centrais, passeios e ingressos para as mais imperdíveis atrações, guia acompanhante em português e 
estadia mínima de duas noites nas principais cidades de cada itinerário , trazendo na experiência de viajar em grupo uma sensação de 

renovação, conhecendo  pessoas novas e costumes diferentes.

 SEMPRE CERTIFIQUE-SE QUE A TABELA CONSULTADA É A TA-
BELA VIGENTE. CONSULTE-NOS PARA TARIFAS ESPECIAIS PARA 
GRUPOS A PARTIR DE 10 PASSAGEIROS EM CADA SAÍDA DESTE 
TOUR.
CASO TENHA INTERESSE NESTA VIAGEM, CONTACTE O SEU 
AGENTE DE VIAGENS.

Nota Importante

ATENDIMENTO EXCLUSIVO EM PORTUGUÊS 24 HORAS - 1844 874 7874 | 1844 TPI 7 TPI

Horários de check-in: a partir das 15:00
Horários de check-out: até as 11:00



Extensão
New York

New York
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Detalhes  
da Extensão 
 
3 Noites  

Dia 
1

Dia 
2

Dia 
3

Dia 
4

NEW YORK

Chegada à New York, mais conhecida como a Capital do 
Mundo. Recepção e traslado do aeroporto de New York 
até o hotel. Restante do dia livre. Nota importante: o 
atendimento deste serviço será realizado pela nossa 
equipe local exclusiva, falando em português.

NEW YORK

Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para visita à 
cidade, lá conheceremos pontos turísticos como United 
Nations, Central Park, Catedral Saint John Divine, Colum-
bia University, Harlem, Lincoln Center, 5th Avenue, Ro-
ckefeller Center, Times Square, Madison Square Garden, 
Empire State, Greenwich Village, Soho, Chinatown, City 
Hall Area e Sea Port. Retorno ao hotel e restante do dia li-
vre para aproveitar inúmeras opções proporcionadas pela 
moderna metrópole. Sugerimos passeio pelo High Line, 
um novo ponto de encontro nova-iorquino. Hospedagem.

NEW YORK

Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para 
aproveitar mais da agitada BIG APPLE. O lugar é ide-
al para assistir aos novos shows da Broadway, ouvir 
lançamentos musicais, estar antenado com o mundo 
das artes, dos livros, da ciência e dos negócios, além 
de fazer compras pelas ruas vibrantes da cidade que 
nunca dorme. Hospedagem.

NEW YORK - BRASIL

Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, tras-
lado, SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de 
New York, realizado por nossa equipe local e fim de 
nossos serviços. 

CIDADE            HOTEL   CAT

New York           Sheraton NYC Times Square    P 
              Affinia Manhattan NYC    P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis 
confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta 
brochura.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Times Square



Extensão
Whistler

Whistler
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Detalhes  
da Extensão 
 
2 Noites  

Dia 
1

Dia 
2

Dia 
3VANCOUVER - WHISTLER

Saída pela manhã em direção à Whistler por uma das ro-
dovias mais bonitas do Canadá. Conhecida como “Sea to 
Sky Highway – Route 99”, a rodovia se apresenta entre 
fiordes de belezas naturais indescritíveis. Parada para su-
bir na Gondola que leva o nome da rodovia e ter uma 
das mais belas vistas da região (INGRESSOS INCLUSOS). 
Chegada à Whistler, cidade localizada nas espetaculares 
montanhas costeiras do Canadá, com um cenário com-
posto por duas montanhas majestosas. Entre elas, se 
destaca uma animada vila, com espaços incríveis para es-
qui e snowboarding, quatro campos de golfe oficiais, lojas 
de alta qualidade, restaurantes e bares, trilhas para cami-
nhadas e maravilhosos spas. Hospedagem e restante do 
dia livre. Nota importante: o atendimento deste serviço 
será realizado pela nossa equipe local exclusiva, falando 
em português ou espanhol.

WHISTLER

Café da manhã no hotel.  Dia inteiramente livre para 
percorrer está linda região, que abriga o mais importan-
te centro de esqui da América do Norte.  Indicamos um 
passeio à Whistler Village, centro de atividades das duas 
montanhas, onde é possível subir em teleférico para uma 
vista panorâmica da cidade. Hospedagem.

WHISTLER – VANCOUVER -  BRASIL

Café da manhã no hotel. Em horário apropriado tras-
lado do hotel até o aeroporto de Vancouver, realizado 
por nossa equipe local, para embarque em voo com 
destino ao Brasil. Fim de nossos serviços. Nota im-
portante: neste dia é necessário confirmar seu aéreo 
de retorno após às 12h devido ao tempo de viagem de 
Whistler para Vancouver (aproximadamente 2:30h). 

CIDADE            HOTEL   CAT

Whistler           Delta Whistler Village Suites    P
               ou Hilton Whistler Resort    P      

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis 
confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta 
brochura.

HOTÉIS SUGERIDOS



Extensão
Whistler e New York

Whistler
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Detalhes  
da Extensão 
 
5 Noites  

Dia 
1

Dia 
2

Dia 
3

Dia 
4

Dia 
5

Dia 
6

VANCOUVER – WHISTLER

Saída pela manhã em direção à Whistler por uma das ro-
dovias mais bonitas do Canadá. Conhecida como “Sea to 
Sky Highway – Route 99”, a rodovia se apresenta entre 
fiordes de belezas naturais indescritíveis. Parada para su-
bir na Gondola que leva o nome da rodovia e ter uma 
das mais belas vistas da região (INGRESSOS INCLUSOS). 
Chegada à Whistler, cidade localizada nas espetaculares 
montanhas costeiras do Canadá, com um cenário com-
posto por duas montanhas majestosas. Entre elas, se 
destaca uma animada vila, com espaços incríveis para es-
qui e snowboarding, quatro campos de golfe oficiais, lojas 
de alta qualidade, restaurantes e bares, trilhas para cami-
nhadas e maravilhosos spas. Hospedagem e restante do 
dia livre. Nota importante: o atendimento deste serviço 
será realizado pela nossa equipe local exclusiva, falando 
em português ou espanhol.

WHISTLER

Café da manhã no hotel.  Dia inteiramente livre para 
percorrer está linda região, que abriga o mais importan-
te centro de esqui da América do Norte.  Indicamos um 
passeio à Whistler Village, centro de atividades das duas 
montanhas, onde é possível subir em teleférico para uma 
vista panorâmica da cidade. Hospedagem.

WHISTLER – VANCOUVER – NEW 
YORK

Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, tras-
lado do hotel até o aeroporto de Vancouver, realizado 
por nossa equipe local, para embarque em voo com 
destino a New York. Nota importante: neste dia é ne-
cessário confirmar seu aéreo de retorno após às 12h 
devido ao tempo de viagem de Whistler para Vancou-
ver (aproximadamente 2:30h). 
Chegada à New York, mais conhecida como a Capi-
tal do Mundo. Recepção e traslado do aeroporto de 
New York até o hotel e restante do dia livre. Nota 
importante: o atendimento deste serviço será reali-
zado pela nossa equipe local exclusiva, falando em 
português ou espanhol.

DIA NEW YORK

Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para visi-
ta à cidade, lá conheceremos pontos turísticos como 
United Nations, Central Park, Catedral Saint John Di-
vine, Columbia University, Harlem, Lincoln Center, 5th 
Avenue, Rockefeller Center, Times Square, Madison 
Square Garden, Empire State, Greenwich Village, Soho, 
Chinatown, City Hall Area e Sea Port. Retorno ao ho-
tel e restante do dia livre para aproveitar inúmeras 
opções proporcionadas pela moderna metrópole. Su-
gerimos passeio pelo High Line, um novo ponto de 
encontro nova-iorquino. Hospedagem.

NEW YORK

Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para 
aproveitar mais da agitada BIG APPLE. O lugar é ide-
al para assistir aos novos shows da Broadway, ouvir 
lançamentos musicais, estar antenado com o mundo 
das artes, dos livros, da ciência e dos negócios, além 
de fazer compras pelas ruas vibrantes da cidade que 
nunca dorme. Hospedagem.

NEW YORK – BRASIL

Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, tras-
lado, SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de 
New York, realizado por nossa equipe local e fim de 
nossos serviços. 

CIDADE            HOTEL   CAT
Whistler  Delta Whistler Village Suites ou Hilton Whistler Resort  P      
New York           Sheraton NYC Times Square       P 
              Affinia Manhattan NYC       P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis 
confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta 
brochura.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Central Park



Extensão
Cruzeiro ao Alaska
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Detalhes  
da Extensão 
 
7 Noites  

Dia 
1

Dia 
2

Dia 
8VANCOUVER – CRUZEIRO (PORTO DE 

VANCOUVER)

Em horário apropriado, saída do hotel de Vancouver, com 
destino ao terminal de passageiros de Vancouver, para 
embarque no cruzeiro contratado com destino ao Alaska. 
Nota importante: o atendimento deste serviço será rea-
lizado pela nossa equipe local exclusiva, falando em por-
tuguês.

AO 7º DIA – CRUZEIRO ALASKA

Cruzeiro de 7 noites, com todas as refeições inclusas, 
pelas águas calmas da região. Visitaremos a região dos 
Fjords do Canadá e do Alaska para conhecer pitorescas 
cidades dos 49 estados americanos. Sem dúvida, um 
passeio inesquecível com paisagens únicas e de belezas 
naturais indescritíveis. Aproveite todos serviços e ativi-
dades que sua companhia marítima irá oferecer. BOA VIA-
GEM!!!

CRUZEIRO (PORTO DE VANCOUVER) – 
BRASIL

Chegada em Vancouver. Em horário apropriado, de-
sembarque do navio e traslado, SEM ASSISTENTE, re-
alizado por nossa equipe local, do porto ao aeroporto 
de Vancouver, para embarque em voo de retorno com 
destino ao Brasil. 

Nota importante: devido a escolha do cruzeiro ser 
do cliente, o valor do mesmo não está incluído na 
extensão!



Extensão
Cruzeiro ao Alaska
e New York
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Detalhes  
da Extensão 
 
10 Noites  

Dia 
1

Dia 
2

Dia 
8

Dia 
9

Dia 
10

Dia 
11

VANCOUVER – CRUZEIRO (PORTO DE 
VANCOUVER)

Em horário apropriado, saída do hotel de Vancouver, com 
destino ao terminal de passageiros de Vancouver, para 
embarque no cruzeiro contratado com destino ao Alaska. 
Nota importante: o atendimento deste serviço será rea-
lizado pela nossa equipe local exclusiva, falando em por-
tuguês.

AO 7º DIA – CRUZEIRO ALASKA

Cruzeiro de 7 noites, com todas as refeições inclusas, 
pelas águas calmas da região. Visitaremos a região dos 
Fjords do Canadá e do Alaska para conhecer pitorescas 
cidades dos 49 estados americanos. Sem dúvida, um 
passeio inesquecível com paisagens únicas e de belezas 
naturais indescritíveis. Aproveite todos serviços e ativi-
dades que sua companhia marítima irá oferecer. BOA VIA-
GEM!!!

CRUZEIRO (PORTO DE VANCOUVER) – 
NEW YORK

Chegada a Vancouver em horário apropriado. Desem-
barque do navio e traslado, SEM ASSISTENTE, reali-
zado por nossa equipe local, do porto ao aeroporto 
de Vancouver, para embarque em voo com destino à 
New York, mais conhecida como a Capital do Mundo. 
Recepção e traslado do aeroporto de New York até o 
hotel. Nota importante: o atendimento deste serviço 
será realizado pela nossa equipe local exclusiva, fa-
lando em português.

DIA NEW YORK

Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para visi-
ta à cidade. Lá conheceremos pontos turísticos como 
United Nations, Central Park, Catedral Saint John Di-
vine, Columbia University, Harlem, Lincoln Center, 5th 
Avenue, Rockefeller Center, Times Square, Madison 
Square Garden, Empire State, Greenwich Village, Soho, 
Chinatown, City Hall Area e Sea Port. Retorno ao ho-
tel e restante do dia livre para aproveitar inúmeras 
opções proporcionadas pela moderna metrópole. Su-
gerimos passeio pelo High Line, um novo ponto de 
encontro nova-iorquino. Hospedagem.

NEW YORK

Café da manhã no hotel. Dia inteiramente livre para 
aproveitar mais da agitada BIG APPLE. O lugar é ide-
al para assistir aos novos shows da Broadway, ouvir 
lançamentos musicais, estar antenado com o mundo 
das artes, dos livros, da ciência e dos negócios, além 
de fazer compras pelas ruas vibrantes da cidade que 
nunca dorme. Hospedagem.

NEW YORK – BRASIL

Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, 
traslado, SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeropor-
to de New York, realizado por nossa equipe local e 
fim de nossos serviços.

CIDADE            HOTEL   CAT

New York           Sheraton NYC Times Square    P 
              Affinia Manhattan NYC    P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis 
confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta 
brochura.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES



Flagstaff  Doubletree by Hilton Flagstaff   TS
Flagstaff  SpringHill Suites Flagstaff    TS
Los Angeles                 The Westin Bonaventure       P
Los Angeles  Millenium Biltmore      P
Fresno               Courtyard by Marriott Fresno    TS
Bakersfield           Marriott at the Convention Center      P
Bakersfield              Four Points by Sheraton       TS
San Francisco  Hilton San Francisco Union Square    P
San Francisco  Parc 55       P
San Luis Obispo  Hampton Inn Suites    TS
Miami   Marriott Biscayne Bay     P
Miami   Hilton Downtown Miami      P
Orlando              Rosen Centre Hotel              TS
Orlando   SpringHill Suites Orlando at SeaWorld        TS
Tampa   Fairfield Inn & Suites by Marriott Tampa West TS
Naples       Staybridge Suites Naples Gulf-Coast   TS
Key West            Fairfield Inn & Suites Key West    TS
Honolulu  Hyatt Regency Waikiki    TS
Honolulu  Marriott Waikiki     TS
Maui   Hyatt Regency Maui    TS
Maui   Sheraton Maui     TS 
Big Island  Hilton Waikoloa Village    TS
Big Island  Mauna Lani Bay     TS
Las Vegas  The Venetian     PS
Las Vegas  Aria Resort & Casino    PS
New York            Sheraton NYC Times Square      P 
New York               Affinia Manhattan NYC       P
Washington D.C.         Courtyrard Arlington Crystal City   TS
Washington D.C.  Hilton Washington        P

CIDADE   HOTEL      CAT.

Os hotéis listados abaixo e agrupados por cidade estão todos confirmados e são considerados similares entre si, por isso qualquer um deles 
pode ser usado em qualquer uma das datas de saída dos Roteiros Estados Unidos e Canadá com Guia Brasileiro, de maneira a substituir o 
hotel publicado na página de cada tour. Lembramos ainda que a JTB Americas  reserva-se ao direito de utilizar hotéis considerados similares em 
categoria e localização aos publicados neste folheto, ainda que estes não estejam expostos nesta lista.

LISTA DE HOTÉIS

Estados Unidos
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Calgary                 Delta Calgary Downtown      P
Banff                Banff Rocky Mountain Resort   TS 
Banff                   Inn’s of Banff      TS
Kelowna                BW Plus Kelowna Hotel & Suites    TS
Vancouver               Delta Vancouver Suites     P
Whistler   Delta Whistler Village Suites    P 
Whistler   Hilton Whistler Resort     P 
Toronto              Sheraton Centre Toronto Hotel     P
Ottawa                  Delta Ottawa City Centre     P
Quebec                     Pur Quebec      P
Quebec   Le Concorde      P
Montreal   Delta Montreal      P  
Montreal   Marriott Chateau Champlain     P

CIDADE   HOTEL      CAT.

Canadá

Quebec










