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TPI Group Network
Escritórios Locais

Los Angeles
19700 Mariner Avenue
Torrance, CA 90503

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

Boston
119 Summer Street #410
East Boston, MA 02128

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

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

Vancouver 
8899 Odlin Crescent
Richmond BC, V6X 327

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

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

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

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

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

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

Dallas 
15455 Dallas Parkway, Suite 
600. Addison, TX 75001

Atlanta
3300 Holcomb Bridge Road  
Suite 260. Norcross, GA 30092

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

Las Vegas
4047 Ponderosa Way
Las Vegas, NV 89118

Seattle 
1511 Third Avenue, Suite 905
Seattle, WA 98101

San Francisco
391 Sutter Street, Suite 
400/401. San Francisco, CA 
94108
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Nossos tours contam com a 
expertise e a tradição da JTB 
Américas para oferecer a você 
melhor experiência em viagem.

É com grande satisfação que apresentamos o nosso catálogo 
de tours para 2018. Este é o terceiro ano da nossa operação 
no Brasil, que se consolida cada vez mais como uma importante 
área de atuação dentro do Grupo JTB Américas.

Como subsidiária da JTB Corp., com mais de 100 anos de 
tradição, a JTB Américas, fundada em 1964, é reconhecida 
internacionalmente como uma Rede Global DMC completa, 
oferecendo serviços especializados em turismo receptivo 
e emissivo, abrangendo viagens de lazer, corporativas de 
congressos, eventos e incentivos. Este resultado é possível 
devido à força do grupo que conta com mais de 2.000 
funcionários em 22 companhias subsidiárias.

Para ampliar a atuação do grupo, desde 2013, foi criada  
a Travel Plaza Internacional – TPI que opera três destinos- 
chaves sob marcas locais: TPI Américas, TPI Canadá  
e TPI Hawaii. 

Todo este esforço tem como objetivo oferecer serviços  
de viagem de qualidade e com alto padrão de atendimento, 
proporcionando a você experiências únicas nos nossos tours 
nas regiões dos Estados Unidos, Canadá e Hawaii.

Desejamos uma ótima leitura!
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O QUE INCLUI NOS TOURS

Acomodação em apartamento 
standard em hotéis de categoria 
primeira, primeira superior, turística 
superior, INCLUSO café da manhã 
diário;

Passeios e visitas conforme roteiro 
com guias locais falando português 
ou espanhol;

Ônibus ou van de luxo com ar 
condicionado;

Traslados Aeroporto-Hotel-
Aeroporto;

Guia acompanhante brasileiro desde 
o primeiro até o último dia;

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

Seguro assistência saúde/bagagem 
Travel Ace.

O QUE NÃO INCLUI NOS TOURS

Refeições não mencionadas;

Ingressos e passeios não mencionados 
como inclusos no Tour;

Bilhete aéreo;

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 padrão TPI/JTB Américas abrange hotéis centrais, passeios e ingressos 
para as atrações mais importantes de cada localidade, guia acompanhante 
em português e estadia mínima de duas noites nas principais cidades  
de cada itinerário, oferecendo a você a experiência de viajar em grupo  
e a oportunidade de conhecer pessoas e novos costumes.

Notas importantes
 

    é da tabela vigente. 

   passageiros em cada saída dos tours deste catálogo.

   específicos inclusos em cada tour, veja a página    
   correspondente no sumário do catálogo.

Principais Informações
Conheça as principais informações sobre os nossos roteiros.
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Tabela Guia Rápido
Para facilitar na escolha do tour que é melhor para você, elaboramos a tabela 
abaixo, listando as cidades que fazem parte de cada roteiro.

Orlando Curtição 

Flórida Clássica 

O Melhor da Costa Leste

Esplendor Americano

Raízes Americanas

Costa Oeste Glamourosa

Tesouros Naturais - Costa Oeste

Costa Oeste - A&S

Maravilhas do Oeste Americano

Encantos da Califórnia

Vibrante Leste Canadense 

Espetacular Oeste Canadense

Canadá, Diversidade e Magia

Conhecendo 2 paises, 
Descobrindo 3 culturas

Vibrante Leste Canadense
com New York

Hawaii

Flórida Surpreendente 

Tours TPI

Estados Unidos
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X X

X X X
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Hotéis Previstos

Confira na lista abaixo, os hotéis, organizados por cidades, previstos para os tours deste catálogo. 
Caso seja necessário, hotéis de categoria e localização similares também podem ser utilizados.

Ca
na

dá
Es

ta
do

s 
U

ni
do

s

CIDADE
Flagstaff
Flagstaff
Los Angeles
Los Angeles
Fresno
Las Vegas
Las Vegas
San Francisco
San Francisco
San Luis Obispo
Miami
Orlando 
Orlando
 
Washington D.C. 
Washington D.C.
New York 
New York
Philadelphia
Boston 
Boston
 
 
Niagara Falls 
Tampa
Naples
Key West
Honolulu
Maui
Big Island

CIDADE
Toronto
Toronto
Ottawa 
Ottawa
Quebec 
Quebec
Montreal 
Montreal
Calgary
Banff
Kelowna
Vancouver 
Vancouver
Whistler

CATEGORIA
TS
TS

P
P

TS
P
P
P
P

TS
P

TS
TS

P 
P 
P 
P 
P

TS
TS

TS
TS
TS
TS
TS 

P 
P 

CATEGORIA
P
P
P
P
P
P
P
P
P

TS 
TS 

P 
P 
P

NOME
Doubletree by Hilton Flagstaff
SpringHill Suites Flagstaff
Millenium Biltmore
Doubletree by Hilton Marina del Rey
Doubletree By Hilton Fresno
Aria Resort & Casino
The Venetian
Hilton San Francisco Union Square
Parc 55
Holiday Inn Express
Residence Inn South Beach
SpringHill Suites At SeaWorld 
SpringHill Suites Lake Buena Vista at Marriott 
Village  
Washington Hilton
Marriott Washington Hotel
Sheraton Times Square 
Westin Times Square
Marriott Downtown
Courtyard Boston Downtown  
Tremont Hotel
DoubleTree Suites by Hilton Boston - Cambridge

DoubleTree Hotel By Hilton Niagara Falls NY
Fairfield Inn & Suites Tampa West
Staybridge Suites Naples Gulf-Coast
Fairfield Inn & Suites Key West
Hyatt Regency Waikiki
Hyatt Regency Maui 
Hilton Waikoloa Village 

NOME
Sheraton Center Toronto Hotel
Chelsea Hotel
Delta Ottawa City Center
Lord Elgin 
Delta Quebec
Chateau Laurier 
Marriott Chateau Champlain
Le Center Sheraton 
Delta Calgary Downtown
Inns of Banff
Sandman Hotel Kelowna
Sheraton Vancouver Wall Center
Delta Vancouver Suites 
Delta Whistler Village Suites
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Tours Especiais
Aloha Hawaii - 11 noites 

Flórida Surpreendente - 13 noites

Estados Unidos
Orlando Curtição - 7 noites

Flórida Clássica - 9 noites

O Melhor da Costa Leste - 12  noites

Esplendor Americano - 5 noites

Raízes Americanas - 8 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

Canadá
Vibrante Leste Canadense - 9 noites

Espetacular Oeste Canadense - 7 noites

Canadá, Diversidade e Magia - 16 noites 

EUA & Canadá
Conhecendo Dois Países, Descobrindo Três Culturas

Vibrante Leste Canadense com New York

Extensões
Miami - 2 noites

New York - 3 noites

Cancun - 5 noites

Los Angeles - 3 noites 

Cruzeiro ao Caribe 

Las Vegas

Honolulu - Hawaii - 4 noites

Whistler - 2 noites

Cruzeiro ao Alaska - 7 noites

Cruzeiro ao Alaska e New York - 10 noites 

Whistler e New York - 5 noites

13

19

 

28

32

36 

42 

46 

50 

54 

58 

64 

70 

76

80

84 

92

98
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Tours
Especiais

Exclusividade que você só encontra na TPI.
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A TPI preparou Tours Especiais para você aproveitar ao máximo as 
atrações de cada localidade. Os roteiros de Aloha Hawaii e Flórida  
Surpreendente foram cuidadosamente elaborados por nossos  
especialistas para você ter a melhor experiência em todos  
os momentos. Desta forma, a sua viagem tem tudo para ser  
inesquecível. Confira os detalhes nas próximas páginas.
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Hawaii

Com o tour Aloha Hawaii, você vai viver uma experiên-
cia inesquecível, com paisagens únicas, que mesclam 
montanhas, praias e vulcões. Em Honolulu, você pode 
apreciar o Palácio Iolani, passear pelo calçadão de 
Waikiki, visitar as praias de surf de North Shore e 
mergulhar com snorkel em Hanauma Bay. Em Maui, 
conheça o Iao Valley State Park e aprenda um pouco 
mais sobre a história da ilha no Hawaii Nature 
Center, dentro do parque. Em Molokini Island, você 
terá a oportunidade de mergulhar e praticar snorkel 
em santuário marinho. Em Hawaii (Big Island), encante-se 
com a gigantesca  cachoeira Rainbow Falls.  
No Hawaii Volcanoes National Park, você vai ver o 
Kilauea, o vulcão mais ativo do mundo, e passar dentro 
do Thurston Lava Tube, uma caverna de lava maciça. 
Conheça ainda a praia de areia preta em Punaluu Black 
Sand Beach. Ainda tem outras praias incríveis para 
você mergulhar entre arraias, ver golfinhos  
e muito mais.
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Aloha 
Hawaii

11 noites
Honolulu - 4 noites | Maui - 3 noites | Big Island - 3 noites | Los Angeles - 1 noite

Saídas Garantidas
2018  Jul 07 | Set 08  
2019  Jan 05 
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Possibilidades de Extensão
 New York - 3 noites – Consulte programação na pág. 107
 Las Vegas - 3 noites – Consulte programação na pág. 111

O passeio prossegue pelo Capitólio e a igreja 
Kawaiahao, a primeira igreja cristã no Hawaii. Restante 
da tarde livre para você ter mais tempo de aproveitar  
a praia. Retorno ao hotel e hospedagem.

DIA 4 – HONOLULU
Café da manhã no hotel. Hoje o dia é livre para você ex-
plorar a capital e maior cidade do Hawaii. Apesar de ser a 
terceira maior Ilha do arquipélago, é possível cruzá-la de 
norte a sul em pouco mais de uma hora de carro. Então, 
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. O nosso 
guia brasileiro estará à disposição para dar excelentes 
dicas e informações. No fim do dia, haverá um jantar 
com luau havaiano para descobrir e apreciar um pouco 
mais da cultura local e de algumas outras ilhas polinésias. 
Retorno ao hotel e hospedagem.

DIA 5 – HONOLULU
Café da manhã no hotel. O dia é livre para continuar 
aproveitando tudo o que esta bela ilha tem a oferecer.

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, a segunda maior ilha do Hawaii. 
Recepção. Prepare sua câmera para tirar fotos incríveis 
na estrada sinuosa em meio a vulcões deslumbrantes 
e montanhas ocidentais de Maui. Ao longo do caminho, 
você conhecerá diversas curiosidades, como, por exem-
plo, este local ser considerado um dos pontos de energia 
mais poderosos da Terra. 

DIA 1 – BRASIL – HONOLULU
Apresentação no aeroporto com destino  
a Honolulu.

DIA 2 – HONOLULU
Chegada a Honolulu, capital e maior cidade do 
Hawaii. É onde está localizada a Ilha Oahu, que 
oferece inúmeras atrações. Recepção e traslado 
do aeroporto de Honolulu até o hotel. Chegada e 
hospedagem. Nota importante: Neste dia, nosso 
guia brasileiro encontrará o grupo no hotel.  
Às 19h30, teremos um encontro do grupo com  
o guia na recepção do hotel para apresentação  
e primeiras dicas de viagem.

DIA 3 – HONOLULU
Café da manhã no hotel. O dia começará com uma 
visita à base de Pearl Harbor e ao USS Arizona 
Memorial (INGRESSOS INCLUSOS), um memorial 
em homenagem aos seus mais de 1.100 tripulan-
tes, construído em cima do casco do USS Arizona, 
bombardeado por japoneses durante os ataques 
ao local. Você poderá observar diversos destroços 
deste ataque, verdadeiras relíquias históricas dos 
Estados Unidos. Continuando o passeio por Ho-
nolulu, visita às áreas residenciais de Diamond 
Head e Kahala, com suas espetaculares man-
sões, o campus da Universidade e o exube-
rante Vale Manoa. No pico Tantalus, você terá 
uma vista panorâmica da cidade, em direção ao 
centro, e será possível admirar o Palácio Iolani, o 
único palácio real em solo Americano, seguido do 
monumento ao Rei Kamehameha. 
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Dica TPI

Aproveite seu tempo livre  
em Maui para conhecer Lahaina  
e, quem sabe, fazer um passeio  
de helicóptero.

Você vai se encantar 
com as paisagens 

únicas que mesclam 
montanhas, praias 

paradisíacas, cachoeiras 
e vulcões nas ilhas  
de Honolulu, Maui  

e Hawaii.

Chegada a Iao Valley State Park, localizado a oeste 
da Ilha de Maui, o vale é uma das áreas mais populares 
para caminhadas. Em 1970, neste vale, houve a bata-
lha entre o rei Kamehameha I e o exército havaiano. 
Atualmente, o local é cercado por cordilheiras vulcâni-
cas, floresta tropical e cachoeiras. O pico Iao Needle 
está entre os lugares mais fotografados. Lá, você 
aprenderá um pouco sobre a história da ilha, visitando 
as exposições do Hawaii Nature Center, localizado 
dentro do parque. A última parada será em Lahaina, 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 aproveite para experimentar práticas e tradições 
culturais. Não é à toa que esta ilha é chamada de “No 
Ka Oi”, em português, “a melhor”. Chegada ao hotel e 
hospedagem.

DIA 7 – MAUI
Café da manhã no hotel. Hoje é dia de um dos pas-
seios mais incríveis de Maui, a bordo de um catamarã 
para Molokini Island, um verdadeiro paraíso no Ha-
waii, onde você terá a oportunidade de mergulhar e 
praticar snorkel em um santuário marinho. Almoço 
(INCLUSO) durante o passeio. O retorno a Maui propor-
ciona lindas vistas da ilha. Sem dúvida, este dia ficará 
na memória. Hospedagem.

DIA 8 – MAUI
Café da manhã no hotel. Para aproveitar a natureza 
única, paisagens impressionantes e praias espetacu-
lares de Maui, você terá mais um dia livre. Nosso guia 
estará à disposição para oferecer dicas das melhores 
atividades, deliciosos restaurantes e bares para fazer a 
sua viagem ser ainda mais incrível. Hospedagem.

DIA 9 – MAUI – HAWAII (BIG ISLAND)
Café da manhã no hotel. Traslado até o aeroporto de 
Maui para embarque em voo (TICKETS INCLUSOS) com 
destino a Hawaii, a maior ilha do arquipélago, e, por 
isso, também conhecida como Big Island (Ilha Grande). 
Chegada ao aeroporto de Hilo e recepção. Passeio para 
conhecer toda a costa da ilha, começando por uma 
cachoeira perto de Downtown Hilo, a Rainbow Falls, 
que tem uma queda de 80 pés e é conhecida pelo arco-
-íris que se forma na névoa de sua queda. 

A próxima parada será no Hawaii Volcanoes 
National Park (INGRESSOS INCLUSOS). Visita 
obrigatória 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. Lá você poderá explorar as mara-
vilhas 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. Você também terá 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 fôlego. Parada breve para almoço no Volcano 
House (INCLUSO). O passeio continuará até a praia 
de areia preta de Big Island, situada junto ao Parque 
Nacional dos Vulcões do Hawaii, é frequentada pelas 
protegidas Hawaiian Green Sea Turtles (Tarta-
rugas) que, muitas vezes, podem ser observadas no 
local. Punaluu Black Sand Beach, por vezes cha-
mada apenas de Black Sand Beach, foi criada por lava 
vulcânica que funciona no oceano como refrigeração. 
Chegada na região de Kona. Hospedagem.

DIA 10 – HAWAII (BIG ISLAND)
Café da manhã no hotel. Dia livre para você aproveitar 
as muitas atividades da Big Island, com paisagens 
incríveis, desde cachoeiras maravilhosas, pisci-
nas naturais sagradas até vulcões em erupção. 
Programe um mergulho entre arraias e faça um 
tour pelas praias desta ilha com belezas únicas. 
Entre no clima e vivencie algumas das tradições e 
lendas havaianas. Consulte nosso guia para ter dicas 
e informações sobre as melhores opções para você 
curtir bem o dia.
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O QUE INCLUI

Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais 
falando português;

Ingresso para visita ao  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; 
Passeio de barco a Molokini com almoço; 
Bilhete aéreo entre ilhas: Honolulu a Maui / Maui a 
Hawaii.

Além de todos os itens que já fazem parte do 
padrão TPI/JTB Américas listados na página 4 
deste catálogo.

Hotéis Previstos ou Similares

Áereo Sugerido

Parte aérea sugerida: Brasil / Honolulu - Kona /
Los Angeles / Brasil

Companhias aéreas: 
United, American Airlines e Delta

* Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras 
opções de hotéis para este tour, consulte a lista completa de 
hotéis na página 7 deste catálogo.

Horário de check-in: a partir das 15:00
Horário de check-out: até as 11:00 
 
* Verifique o horário de chegada do seu voo no destino.  
Temos a opção de aquisição de noite adicional para  
acomodação imediata. Consulte.

Cidade

Honolulu
 
Maui

Big Island 
 
Los 
Angeles

Hotel

Hyatt Regency Waikiki 

Hyatt Regency Maui

Hilton Waikoloa Village
  
Millenium Biltmore 
Doubletree by Hilton Marina del Rey

CAT

P

P

PS

P 
P

DIA 11 – HAWAII (BIG ISLAND)
Café da manhã no hotel. Mais um dia 
inteiramente livre para que possa aproveitar 
todos os passeios e atividades de snorkel, 
ver alguns golfinhos ou relaxar em uma das 
belas praias desta ilha. Uma boa sugestão é 
conhecer a região de Puako ou Keauhou 
e terminar o dia com mais um luau havaiano. 
Hospedagem.

DIA 12 – HAWAII (BIG ISLAND) – 
LOS ANGELES
Café da manhã no hotel. Traslado até o 
aeroporto de Hawaii (Big Island) para em-
barque em voo (TICKETS NÃO INCLUSOS) com 
destino a Los Angeles. Recepção e traslado 
do aeroporto de Los Angeles até o hotel. Che-
gada e hospedagem.  

DIA 13 – LOS ANGELES – BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário apropria-
do, traslado, SEM ASSISTENTE, do hotel até o 
aeroporto de Los Angeles. Nota importante: 
O guia brasileiro NÃO acompanha os passagei-
ros 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 último passageiro embarque de 
volta ao Brasil. Em todo o caso, o guia brasilei-
ro dará previamente todas as informações aos 
passageiros sobre o traslado de saída.
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CATEGORIA: T - Turística; TS - Turística Superior; P - Primeira; 
PS - Primeira Superior; L - Luxo.
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O tour Flórida Surpreendente combina o entreteni-
mento dos melhores parques de Orlando e Tampa 
com a agitação de Miami e as belezas de Key West, 
como o pôr do sol mais famoso da Flórida. Em Miami, 
conheça a famosa Ocean Drive, Miami Beach e Coral 
Gables. Em Orlando e Tampa, você tem muita diversão 
e aventura com ingressos inclusos para os principais 
parques: Magic Kingdom, Epcot, Universal Studios, 
Islands of Adventures e Busch Gardens. Sem falar 
das praias do Golfo do México, com areias claras  
e mar calmo, que encantam por sua beleza. Você  
vai se surpreender com o melhor da Flórida.

Parque Nacional do Grand Canyon - Arizona, USA

Flórida
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13 noites 
Miami – 2 noites |Orlando – 5 noites | Tampa – 2 noites 
Naples – 1 noite | Key West – 2 noites | Miami – 1 noite

Saídas Garantidas
2018  Jan 11 | Jul 10 | Set 06
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Possibilidades de Extensão
 New York – 3 noites – Consulte programação na pág. 107
 Cancun - 5 Noites – Consulte programação na pág. 108
 Cruzeiros no Caribe - 7 noites – Consulte programação na pág. 110

DIA 4 - MIAMI – FORT LAUDERDALE – WEST PALM  
BEACH – CABO CANAVERAL (NASA) – ORLANDO
Café da manhã no hotel e saída com destino a Orlando. No 
caminho, a primeira visita será a Fort Lauderdale, a cidade 
praiana da Flórida que mais cresceu nos últimos anos. Em 
seguida, será a vez de West Palm Beach, elegante balne-
ário com belas praias e luxuosas residências frequentadas 
por políticos, empresários e artistas renomados. Seguindo 
pela moderna rodovia I-95 até MerrittIsland, você vai 
conhecer o CENTRO ESPACIAL DA NASA – Kennedy Space 
Center (INGRESSOS INCLUSOS).  As amplas instalações  
demonstram os programas espaciais norte-americanos 
desde o projeto Júpiter e Apolo, até o ônibus espacial.  
Almoço livre NÃO INCLUSO. Chegada a um dos maiores 
polos de entretenimento do mundo: Orlando. Check-in  
no hotel e hospedagem.

DIA 5 - ORLANDO - MAGIC KINGDOM
Café da manhã no hotel e saída com destino ao Magic 
Kingdom (INGRESSOS INCLUSOS), um universo que reúne 
toda a magia das histórias e dos personagens de Walt 
Disney. Volte a ser criança revivendo o encanto de dese-
nhos animados clássicos e solte a imaginação nas diversas 
atrações do parque. Aventure-se Seven Dwarfs Mine 
Train, uma montanha-russa eletrizante que recria a mina de 
diamantes da história da Branca de Neve e os Sete Anões. 
Decole no Space Mountain, uma viagem em meio  
a luzes em uma estação especial até a imensidão do espaço. 
Conheça também o castelo da Cinderela, um ícone dos 
contos de fadas, que serve como porta de entrada para a 
Fantasyland. Essas e muitas outras atrações esperam por 
você no Magic Kingdom. Retorno ao hotel e hospedagem.

DIA 1 - BRASIL – MIAMI
Apresentação no aeroporto com destino a Miami.

DIA 2 - MIAMI
Chegada à cidade de Miami. Conhecida como 
“Magic City”, Miami possui uma combinação fas-
cinante de cultura urbana, ambientes descon-
traídos à 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 
encontrará o grupo no hotel. Às 19h30, haverá 
um encontro do grupo com o guia na recepção 
do hotel para apresentação e primeiras dicas de 
viagem.
 
DIA 3 - MIAMI
Café da manhã no hotel. Em seguida, saída para 
um tour panorâmico de meio dia de visita a 
Miami para ver 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. Você 
também vai conhecer a Pequena Havana, bairro 
da comunidade latina que mantém as caracterís-
ticas culturais cubanas com comércio variado e de 
restaurantes típicos. Você ainda vai se encantar 
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 interes-
sante passeio de barco para conhecer as mansões 
mais luxuosas das celebridades. Retorno ao hotel 
e hospedagem.



22

DIA 6 – ORLANDO - EPCOT
Café da manhã no hotel e saída com destino ao Epcot 
(INGRESSOS INCLUSOS), parte integrante do Walt 
Disney Resort, com impressionantes pavilhões temá-
ticos. Venha viver grandes aventuras, com o Mission 
Space, que traz uma jornada que transforma você em 
um astronauta num voo espacial para Marte, além do 
Soarin, com um incrível sobrevoo de asa-delta nas 
maiores maravilhas do mundo, e o Frozen Ever After, 
para navegar em uma embarcação norueguesa no rei-
no de Arendelle — o lar das irmãs Anna e Elsa, do filme 
“Frozen: Uma Aventura Congelante”. Isso tudo sem 
esquecer o World Showcase, com 11 pavilhões que 
recriam a atmosfera de diversos países, com exposi-
ções de artes, costumes, artesanatos e muitas opções 
gastronômicas. Você poderá almoçar na Itália, jantar 
na França e assistir a um show na Alemanha. Retorno 
ao hotel e hospedagem.

DIA 7 – ORLANDO - UNIVERSAL STUDIOS
Café da manhã no hotel e saída com destino a Uni-
versal Studios (INGRESSOS INCLUSOS). É nesse 
lugar que os estúdios cinematográficos da Universal 
oferecem um parque espetacular, criado para que você 
seja o protagonista de alguns dos maiores filmes e 
seriados de TV. Embarque em um mundo repleto de 
fantasia e aventura, como The Wizarding World of 
Harry Potter, para explorar os mistérios do Castelo 
de Hogwarts e visitar as lojas de Hogsmeade com os 
apetrechos mágicos. Em The Simpsons, você pode 
visitar a famosa cidade de Springfield e os clássicos 
personagens. Na atração, Despicable Me Minion 
Mayhem, junte-se a Gru, suas filhas e os incríveis 
Minions em um passeio 3D.  

Na batalha Transformers: The Ride-3D, você pode se 
sentir no centro de uma guerra intergaláctica entre  
Autobots e Decepticons. Retorno ao hotel e restante da 
tarde livre. Uma boa dica é conhecer um dos outlets 
ou um Walmart e aproveitar os incríveis preços que só 
Orlando pode oferecer. Hospedagem.

DIA 8 – ORLANDO - ISLANDS OF ADVENTURE
Café da manhã no hotel e saída com destino ao Islan-
ds of Adventure (INGRESSOS INCLUSOS), um parque 
temático com heróis lendários e histórias que encantam 
gerações, aventuras épicas e viagens incríveis. Entre 
na Marvel Super Hero Island, uma cidade repleta de 
histórias em quadrinhos onde os maiores super-heróis  
do mundo combatem os mais 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. Retorno ao hotel e hospedagem.

DIA 9 – ORLANDO – Animal Kingdom - TAMPA
Café da manhã no hotel e saída com destino ao Animal 
Kingdom (INGRESSOS INCLUSOS), um parque com expe-
dições emocionantes. Aproxime-se dos animais,  
dos mais extravagantes aos mais imponentes, no  
Kilimanjaro Safaris Expedition, em uma exuberante 
savana africana cheia de animais exóticos, ou ande em 
uma montanha-russa de alta velocidade na Expedition 
Everest, com curvas fechadas e um encontro com o 
habitante inóspito da Montanha Proibida: o infame Yeti. 
Prepare-se para viver aventuras em Pandora – The  
World of AVATAR, com uma enorme paisagem imersiva 
para você se sentir em meio à beleza do planeta,  com 

Aproveite a diversão  
dos melhores parques  
de Orlando e Tampa,  

curta os agitos e atrações 
de Miami e aprecie as 
belezas de Key West.
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montanhas flutuantes e uma floresta noturna, 
acrescentando um toque de magia a cada aven-
tura. Este enorme parque inclui expedições inova-
doras, restaurantes temáticos e oportunidades de 
compras. Em horário pré-determinado por nosso 
guia, encontro para seguir viagem com destino 
a Tampa, na costa Oeste da Flórida. Chegada e 
hospedagem.

DIA 10 – TAMPA
Café da manhã no hotel. Saída com destino ao 
Busch Gardens (INGRESSOS INCLUSOS), um 
pedaço da África na Flórida, onde você vai encon-
trar as maravilhas do exótico continente africano 
fazendo um safari que atravessa o habitat de 
vários animais selvagens. Sinta a adrenalina nas 
atrações mais emocionantes: aventure-se em um 
passeio por uma rápida correnteza ou em uma das 
diversas quedas e loopings de suas montanhas-
-russas. Divirta-se ao assistir espetáculos e 
shows ao vivo com cores, sons, luzes e muita ação. 
Em horário pré-determinado, encontro com o guia 
e para retorno ao hotel. À noite, você vai conhecer 
o Channelside Bay Plaza, uma área repleta de 
restaurantes, clubes, bares e lojas. O local é uma 
excelente opção para jantar (NÃO INCLUSO). Retor-
no ao hotel e hospedagem.

DIA 11 – TAMPA – CLEARWATER – ST. PETERS-
BURG – FORT MYERS – NAPLES 
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para 
explorar as belas praias do Golfo do México. O 
passeio começará pela linda praia de Clearwater, 
com areia branca e águas cristalinas. Após uma 

curta viagem, o próximo local será St Petersburg, 
com seu cais de arquitetura arrojada, repleto de 
lojas e embarcações que enfeitam o belo panorama 
da Baía de Tampa. Na sequência, você vai visitar 
o famoso Salvador Dalí Museum (INGRESSOS 
INCLUSOS): o museu apresenta a trajetória do ar-
tista Salvador Dalí (1904-1989) com importantes 
obras que retratam vários momentos e atividades 
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. Tempo para almoço livre (NÃO 
INCLUSO). O passeio continuará pelas redondezas, 
passando por pequenas praias que se esten-
dem por vários quilômetros ao longo da costa. 
Em seguida, visita à Fort Myers, uma cidade que 
possui a marca registrada da região, com excelente 
estrutura turística, incluindo restaurantes e áreas 
comerciais. Continuando o roteiro, parada para uma 
breve visita com entrada opcional a residência 
de inverno de Thomas Edison (INGRESSOS NÃO 
INCLUSOS), o inventor da lâmpada elétrica, com 
seus laboratórios e jardins tropicais. Você tam-
bém vai visitar 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 
coloridas. Chegada a Naples no fim do dia e noite 
livre. Sugerimos um passeio pela 5th Avenida, 
com grande variedade gastronômica e sofisticação. 
Hospedagem em Naples.
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DIA 12 – NAPLES – PARQUE NACIONAL  
EVERGLADES – KEY WEST
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para 
conhecer a região de Naples, o mais sofisticado 
balneário da Costa Oeste da Flórida. A viagem segue 
pelo Parque Nacional de Everglades, com mais de 
5.700km2 de ciprestes, pinheiros, pântanos e restin-
gas. Lá vivem diversas espécies de animais, muitas 
delas ameaçadas de extinção, e foi declarado patrimô-
nio mundial pela Unesco. Você fará um breve passeio 
cheio de aventura a bordo de um aerobarco (INGRES-
SOS INCLUSOS) pelas entranhas do parque em meio a 
crocodilos. Continuando a viagem, breve parada para 
almoço (NÃO INCLUSO) e percurso até Key West, “o 
paraíso perdido da Flórida”, onde você vai atravessar 
várias pontes com vistas incríveis. A mais famosa, que 
aparece inclusive em vários filmes, é a “seven mile 
bridge” (ponte de 11 km), a mais longa deste roteiro. 
Chegada em Key West no fim da tarde. Hospedagem 
no hotel. Após acomodação, nosso guia levará você 
para a Duval Street, a rua mais famosa de Key West, 
onde a noite é pura festa, com várias lojas, cafés, ba-
res com música ao vivo e restaurantes famosos, entre 
eles, o Sloppy Joe’s. O lugar também é ideal para com-
prar lembrancinhas em meio a uma noite contagiante. 

DIAS 13 – KEY WEST 
Café da manhã no hotel. Manhã livre para aprovei-
tar ao máximo as belezas de Key West, situada no 
extremo sul dos EUA, a 90 milhas de Cuba. Sugerimos 
passeio (NÃO INCLUSO) em barco de fundo de 
vidro, onde é possível ver um deslumbrante jardim 
submarino, formado por corais multicoloridos com rica 
variedade de peixes. Aproveite, para curtir a piscina 
de seu hotel ou as ótimas praias locais. À tarde, em 
horário apropriado, retorno ao centro de Key West 
na praça Mallory Square para o famoso “Sunset 
Celebration”, o pôr do sol mais famoso da Flórida, 
onde milhares de pessoas se reúnem para curtir essa 
paisagem. Mallory é famosa pela bela vista, por barzi-
nhos, lojas, artesanatos, artistas fazendo malabarismo 
e música ao vivo, tornando o momento ainda mais 
especial. Retorno ao hotel e hospedagem.

DIA 14 – KEY WEST – MIAMI
Café da manhã no hotel. Partida com destino a Miami. 
Chegada e almoço livre (NÃO INCLUSO), em seguida, 
check-in no hotel. Restante da tarde livre. Nosso 
guia estará de plantão para fornecer ótimas dicas. 
Hospedagem.

DIA 15 – MIAMI - BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, traslado, 
SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de Miami. 
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 último 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.

Parque Nacional de Everglades - Flórida, USA.                    
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Pier Santa Monica - Los Angeles, USA

O QUE INCLUI

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 Animal Kingdom;
Ingresso para visita ao Parque Busch Gardens:
Ingresso para visita ao Museu Salvador Dalí:
Ingresso para passeio de aerobarco no Parque 
Nacional Everglades. 
 
Além de todos os itens que já fazem parte do  
padrão TPI/JTB Américas listados na página 4 
deste catálogo.

Hotéis Previstos ou Similares

Áereo Sugerido

Parte aérea sugerida:  
Brasil / Miami / Brasil 

Companhias aéreas: 
American, Azul e Latam (voo direto) 
Copa, Avianca e Gol (voos com conexão)

Cidade

Miami
 
 
Orlando 
 
 
 
Tampa 
 
 
Naples 
 
 
Key West

Hotel

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

CAT

P 
P 
 
TS 
TS 
 
 
TS 
TS 
 
TS 
 
 
TS

Key West - Flórida, USA.

CATEGORIA: T - Turística; TS - Turística Superior; P - Primeira; 
PS - Primeira Superior; L - Luxo.
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* Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras 
opções de hotéis para este tour, consulte a lista completa de 
hotéis na página 7 deste catálogo.

Horário de check-in: a partir das 15:00
Horário de check-out: até as 11:00 
 
* Verifique o horário de chegada do seu voo no destino.  
Temos a opção de aquisição de noite adicional para  
acomodação imediata. Consulte.
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Estados 
Unidos



27

Se você quer conhecer os Estados Unidos, a TPI tem sempre uma opção que é ideal 
para a sua viagem. Desde o melhor da Flórida, como os parques de Orlando  
e a descolada Miami, passando por espetaculares cidades da Costa Leste, como  
Washington D.C., New York e a jovial Boston, até a Costa Oeste, que oferece locais 
de beleza e vistas deslumbrantes, como Los Angeles, Las Vegas e San Francisco. 
Tudo com muita diversão, cultura, arte e belezas naturais para você aproveitar  
o melhor dos Estados Unidos.

Parque Nacional do Grand Canyon - Arizona, USA.
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Orlando 
Curtição

7 noites
Orlando - 7 noites

Saídas Garantidas
2017  Nov 11 | Dec 09 | Dec 28*  (com 9 noites saída fim de ano)
2018  Jan 06 | Jan 13 | Fev08 | Fev 09 | Abr 07 | Abr 28 | Mai 12 e Mai 26 
 Jun 09 | Jul 12 | Ago 11 | Sep 08 | Out 13 | Dec 21 | Dec 28
2019  Jan 05
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Possibilidades de Extensão
 Miami - 2 noites – Consulte programação na pág. 106 
 New York - 3 noites - Consulte programação na pág. 107 
 Cancun - 5 Noites – Consulte programação na pág. 108
 Cruzeiros no Caribe - 7 noites – Consulte programação na pág. 110

DIA 4 - ORLANDO - EPCOT
Café da manhã no hotel e saída com destino ao Epcot 
(INGRESSOS INCLUSOS), parte integrante do Walt Disney 
Resort, com impressionantes pavilhões temáticos. Venha 
viver grandes aventuras, com o Mission Space, que traz 
uma jornada que transforma você em um astronauta num 
voo espacial para Marte, além do Soarin´, com um incrível 
sobrevoo de asa-delta nas maiores maravilhas do mundo, e 
o Frozen Ever After, para navegar em uma embarcação 
norueguesa no reino de Arendelle — o lar das irmãs Anna e 
Elsa, do filme “Frozen: Uma Aventura Congelante”. Isso tudo 
sem esquecer o World Showcase, com 11 pavilhões que 
recriam a atmosfera de diversos países, com exposições 
de artes, costumes, artesanatos e muitas opções gastro-
nômicas. Você poderá almoçar na Itália, jantar na França 
e assistir a um show na Alemanha. Retorno ao hotel e 
hospedagem.

DIA 5 - 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 oferecem um parque 
espetacular, criado para que você seja o protagonista de 
alguns dos maiores filmes e seriados de TV. Embarque em 
um mundo repleto de fantasia a aventura, como 
The Wizarding World of Harry Potter, para explorar os 
mistérios do Castelo de Hogwarts e visitar as lojas de  
Hogsmeade com os apetrechos mágicos. Em The Simp-
sons, você pode visitar a famosa cidade de Springfield e os 
clássicos personagens. Na atração, Despicable Me Minion 
Mayhem, junte-se a Gru, suas filhas e os incríveis Minions 
em um passeio 3D. Na batalha Transformers: The Ride-
-3D, você pode se sentir no centro de uma guerra interga-
láctica entre Autobots e Decepticons. Retorno ao hotel e 
restante da tarde livre. Uma boa dica é conhecer um dos 
outlets ou a um Walmart e aproveitar os incríveis preços 
que só Orlando pode oferecer. Hospedagem.

DIA 1 - BRASIL – ORLANDO
Apresentação no aeroporto com destino a 
Orlando.

DIA 2 - ORLANDO
Chegada a um dos maiores polos de entrete-
nimento do mundo: Orlando. Check-in no hotel 
e hospedagem. Nota importante: Neste dia 
nosso guia brasileiro encontrará o grupo no hotel. 
Às 19h30, haverá um encontro do grupo com o 
guia na recepção do hotel para apresentação e 
primeiras dicas de viagem.
 
DIA 3 - ORLANDO - MAGIC KINGDOM
Café da manhã no hotel e saída com destino ao 
Magic Kingdom (INGRESSOS INCLUSOS), um 
universo que reúne toda a magia das histórias e 
dos personagens de Walt Disney. Volte a ser 
criança revivendo o encanto de desenhos anima-
dos clássicos e solte a imaginação nas diversas 
atrações do parque. Aventure-se na Seven  
Dwarfs Mine Train, uma montanha-russa encan-
tadora que recria a mina de diamantes da história 
da Branca de Neve e os Sete Anões. Decole no  
Space Mountain, uma viagem em meio a luzes 
em uma estação especial até a imensidão do es-
paço. Conheça também o castelo da Cinderela, um 
ícone dos contos de fadas, que serve como porta 
de entrada para a Fantasyland. Essas e muitas 
outras atrações esperam por você no Magic  
Kingdom. Retorno ao hotel e hospedagem.

Diversão, magia e aventura esperam por você nas atrações dos melhores parques 
de Orlando. Com o tour Orlando Curtição, você garante ingressos inclusos para 
Magic Kingdom, Epcot, Universal Studios, Islands of Adventures e Animal
Kingdom. Para completar, ainda tem um dia para você aproveitar as compras no 
Orlando Vineland Premium Outlets e no Florida Mall. Venha conhecer o melhor 
de Orlando com toda a assistência dos nossos guias falando português.
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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 histó-
rias que encantam gerações, aventuras épicas e 
viagens incríveis. Entre na Marvel Super Hero 
Island, uma cidade repleta de histórias em qua-
drinhos onde os maiores super-heróis do mundo 
combatem os 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.  
Retorno ao hotel e hospedagem.

DIA 7 - ORLANDO - ANIMAL KINGDOM
Café da manhã no hotel. Saída com destino ao 
Animal Kingdom (INGRESSOS INCLUSOS), um 
parque com expedições emocionantes. Apro-
xime-se dos animais, dos mais extravagantes 
aos mais imponentes no Kilimanjaro Safaris 
Expedition, em uma exuberante savana africana 
cheia de animais exóticos, ou ande em uma mon-
tanha-russa de alta velocidade na Expedition 
Everest, com curvas fechadas e um encontro 
com o habitante inóspito da Montanha Proibida: 
o infame Yeti. Prepare-se para viver aventuras 
em Pandora – The World of AVATAR, com uma 
enorme paisagem imersiva para você se sentir 
em meio à beleza do planeta,  com montanhas 
flutuantes e uma floresta noturna, acrescen-
tando um toque de magia a cada aventura. Este 
enorme parque inclui expedições inovadoras, 
restaurantes temáticos e oportunidades de  
compras. Retorno ao hotel e hospedagem.

DIA 8 - ORLANDO
Café da manhã no hotel. Hoje é dia de aproveitar as com-
pras em Orlando. A primeira parada será no Florida Mall. 
É uma ótima opção com lojas e restaurantes. Na segunda 
parada, você vai desembarcar no famoso Orlando 
Vineland Premium Outlets. Próximo à Disney, o local 
possui cerca de 160 lojas outlets dos designers e marcas 
mais cobiçados, com preços incrivelmente econômicos. 
Retorno ao hotel e hospedagem.

DIA 9 - 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 último passageiro embarque de volta 
ao Brasil. Em todo o caso, o guia dará previamente todas as 
informações aos passageiros sobre o traslado de saída.

Diversão, magia  
e aventura esperam  

por você nas atrações 
dos melhores parques 

de Orlando.

Magic Kingdom - Orlando, USA.
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O QUE INCLUI

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 Animal Kingdom;
Tour de compras, incluindo Premium Outlet e 
Florida Mall.

Além de todos os itens que já fazem parte do 
padrão TPI/JTB Américas listados na página 4 
deste catálogo.

Hotéis Previstos ou Similares

Áereo Sugerido

Parte aérea sugerida: Brasil / Orlando / Brasil 
Companhias aéreas: 
Azul, Latam e Delta (Voo Direto)
American, Copa, Avianca, Gol e Aeroméxico 
(Voo com conexão)

* Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras 
opções de hotéis para este tour, consulte a lista completa de 
hotéis na página 7 deste catálogo.

Horário de check-in: a partir das 15h
Horário de check-out: até as 11h 
 
* Verifique o horário de chegada do seu voo no destino.  
Temos a opção de aquisição de noite adicional para  
acomodação imediata. Consulte.

Cidade

Orlando

Hotel

SpringHill Suites Orlando at SeaWorld 
 
SpringHill Suites Lake Buena Vista at 
Marriott Village

CAT

TS

TS

Dica TPI
Conheça Orlando com nosso guia 
especializado, com assistência em tempo 
integral, para você aproveitar as 
melhores atrações dos parques, sem 
perda de tempo e otimizando o seu dia.

D
isneyw

orld - Flórida, U
SA

. 

CATEGORIA: T - Turística; TS - Turística Superior; P - Primeira; 
PS - Primeira Superior; L - Luxo.
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Flórida 
Clássica

9 noites
Miami - 2 noites | Orlando - 7 noites

Saídas Garantidas
2017  Nov 09 | Dez 26*    
2018  Jan 04 | Jan 11 | Fev 07 | Abr 05| Mai 10 | Jun 07| Jul 10 
 Ago 09| Sep 06 | Out 11 | Dez 26
 2019  Jan 03  
*Data com 9 noites em Orlando e dois dias livres.

M
ia

m
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a,

 U
SA

.
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Possibilidades de Extensão
 New York - 3 noites – Consulte programação na pág. 107
 Cancun - 5 Noites – Consulte programação na pág. 108
 Cruzeiros no Caribe - 7 noites – Consulte programação na pág. 110

DIA 4 - MIAMI – FORT LAUDERDALE – WEST PALM 
BEACH – CABO CANAVERAL (NASA) – ORLANDO
Café da manhã no hotel e saída com destino a Orlando. 
No caminho, a primeira visita será a Fort Lauderdale, a 
cidade praiana da Flórida que mais cresceu nos últimos 
anos. Em seguida, será a vez de West Palm Beach, ele-
gante balneário com belas praias e luxuosas residências 
frequentadas por políticos, empresários e artistas reno-
mados. Seguindo pela moderna rodovia I-95 até Merritt 
Island, você vai conhecer o CENTRO ESPACIAL DA NASA 
– Kennedy Space Center (INGRESSOS INCLUSOS).  As 
amplas instalações demonstram os programas espaciais 
norte-americanos desde o projeto Júpiter e Apolo, até 
o ônibus espacial. Almoço livre NÃO INCLUSO. Chegada 
a um dos maiores polos de entretenimento do mundo: 
Orlando. Check-in no hotel em Orlando e hospedagem.

DIA 5 - ORLANDO - MAGIC KINGDOM
Café da manhã no hotel e saída com destino ao Magic 
Kingdom (INGRESSOS INCLUSOS), um universo que 
reúne toda a magia das histórias e dos personagens de 
Walt Disney. Volte a ser criança revivendo o encanto 
de desenhos animados clássicos e solte a imaginação 
nas diversas atrações do parque. Aventure-se na Seven 
Dwarfs Mine Train, uma montanha-russa eletrizante 
que recria a mina de diamantes da história da Branca de 
Neve e os Sete Anões. Decole no Space Mountain, uma 
viagem em meio a luzes em uma estação especial até 
a imensidão do espaço. Conheça também o castelo da 
Cinderela, um ícone dos contos de fadas, que serve como 
porta de entrada para a Fantasyland. Essas e muitas 
outras atrações esperam por você no Magic Kingdom. 
Retorno ao hotel e hospedagem.

DIA 1 - BRASIL – MIAMI
Apresentação no aeroporto com destino a Miami.

DIA 2 - MIAMI
Chegada à cidade de Miami. Conhecida como 
“Magic City”, Miami possui uma combinação fas-
cinante de cultura urbana, ambientes descon-
traídos à 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 
encontrará o grupo no hotel. Às 19h30, haverá 
um encontro do grupo com o guia na recepção 
do hotel para apresentação e primeiras dicas de 
viagem.

DIA 3 - MIAMI
Café da manhã no hotel. Em seguida, saída para 
um tour panorâmico de meio dia de visita a 
Miami para ver 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. Você 
também vai conhecer a Pequena Havana, bairro 
da comunidade latina que mantém as caracterís-
ticas culturais cubanas com comércio variado e de 
restaurantes típicos. Você ainda vai se encantar 
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 interes-
sante passeio de barco para conhecer as mansões 
mais luxuosas das celebridades. Retorno ao hotel 
e hospedagem.

Você quer se divertir nos melhores parques de Orlando? E que tal combinar com 
Miami, conhecendo lugares como a famosa Ocean Drive, e a vizinha Fort Lauderdale, 
ótima para caminhar sob as árvores, fazer compras ou tomar um sorvete? Se você é 
fã da ciência espacial, ainda tem o “parque da NASA”, como é chamado o Kennedy 
Space Center. O tour Flórida Clássica oferece isso e muito mais.
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DIA 6 - ORLANDO - EPCOT
Café da manhã no hotel e saída com destino ao Epcot 
(INGRESSOS INCLUSOS), parte integrante do Walt 
Disney Resort, com impressionantes pavilhões temá-
ticos. Venha viver grandes aventuras, com o Mission 
Space, que traz uma jornada que transforma você em 
um astronauta num voo espacial para Marte, além do 
Soarin´, com um incrível sobrevoo de asa-delta nas 
maiores maravilhas do mundo, e o Frozen Ever After, 
para navegar em uma embarcação norueguesa no rei-
no de Arendelle — o lar das irmãs Anna e Elsa, do filme 
“Frozen: Uma Aventura Congelante”. Isso tudo sem 
esquecer o World Showcase, com 11 pavilhões que 
recriam a atmosfera de diversos países, com exposi-
ções de artes, costumes, artesanatos e muitas opções 
gastronômicas. Você poderá almoçar na Itália, jantar na 
França e assistir a um show na Alemanha. Retorno ao 
hotel e hospedagem.

DIA 7 -  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 
oferecem um parque espetacular, criado para que você 
seja o protagonista de alguns dos maiores filmes e 
seriados de TV. Embarque em um mundo repleto de 
fantasia a aventura, como The Wizarding World of 
Harry Potter, para explorar os mistérios do Castelo de 
Hogwarts e visitar as lojas de Hogsmeade com os ape-
trechos mágicos. Em The Simpsons, você pode visitar 
a famosa cidade de Springfield e os clássicos persona-
gens. Na atração, Despicable Me Minion Mayhem, 
junte-se a Gru, suas filhas e os incríveis Minions em um 
passeio 3D. Na batalha Transformers: The Ride-3D, 
você pode se sentir no centro de uma guerra interga-
láctica entre Autobots e Decepticons. Retorno ao hotel 
e restante da tarde livre. Uma boa dica é conhecer um 
dos outlets ou a um Walmart e aproveitar os incríveis 
preços que só Orlando pode oferecer. Hospedagem.

DIA 8 - ORLANDO - ISLANDS OF ADVENTURE
Café da manhã no hotel e saída com destino ao Islands 
of Adventure (INGRESSOS INCLUSOS), um parque te-
mático com heróis lendários e histórias que encantam 
gerações, aventuras épicas e viagens incríveis. Entre 
na Marvel Super Hero Island, uma cidade repleta de 
histórias em quadrinhos onde os maiores super-heróis 
do mundo combatem os 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. Retorno ao 
hotel e hospedagem.

DIA 9 - ORLANDO
Café da manhã no hotel. Hoje é dia de aproveitar as 
compras em Orlando. A primeira parada será no 
Florida Mall. É uma ótima opção com lojas e restau-
rantes. Na segunda parada, você vai desembarcar 
no famoso Orlando Vineland Premium Outlets. 
Próximo à Disney, o local possui cerca de 160 lojas 
outlets dos designers e marcas mais cobiçados, com 
preços incrivelmente econômicos. Retorno ao hotel e 
hospedagem.

DIA 10 - ORLANDO -  ANIMAL KINGDOM
Café da manhã no hotel. Saída com destino ao Animal 
Kingdom (INGRESSOS INCLUSOS), um parque com 
expedições emocionantes. Aproxime-se dos animais,  
dos mais extravagantes aos mais imponentes no 
Kilimanjaro Safaris Expedition, em uma exuberante 
savana africana cheia de animais exóticos, ou ande  
em uma montanha-russa de alta velocidade na  
Expedition Everest, com curvas fechadas e um 
encontro com o habitante inóspito da Montanha 
Proibida: o infame Yeti. Prepare-se para viver aventu-
ras em Pandora – The World of AVATAR, com uma 
enorme paisagem imersiva para você se sentir em meio 
à beleza do planeta,  com montanhas flutuantes e uma 
floresta noturna, acrescentando um toque de magia  
a cada aventura. Este enorme parque inclui expedições 
inovadoras, restaurantes temáticos e oportunidades  
de compras. Retorno ao hotel e hospedagem.

DIA 11 - 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.

Dica TPI
Aproveite nosso guia acompanhante 
nos parques e faça a sua viagem ainda 
mais completa.



35

O QUE INCLUI

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;
Ingresso para visita ao Parque Islands Of 
Adventures;
Ingresso para visita ao Parque Animal 
Kingdom.

Além de todos os itens que já fazem parte do 
padrão TPI/JTB Américas listados na página 4  
deste catálogo.

Hotéis Previstos ou Similares

Áereo Sugerido

Parte aérea sugerida: Brasil / Miami - Orlando / Brasil 
Companhias aéreas: 
Azul, Latam e American (Voo Direto)
Copa, Delta, Avianca, Gol e Aeroméxico 
( Voo com conexão)

Cidade

Miami

Orlando

Hotel

Residence Inn South Beach

SpringHill Suites Orlando at SeaWorld 
 
SpringHill Suites Lake Buena Vista at 
Marriott Village

Que tal combinar a  
diversão dos parques de 
Orlando com as praias e 

agito de Miami?

CAT

P

TS
 
TS

Miami - Flórida, USA.

Island of Adventure - Flórida - USA.

* Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras 
opções de hotéis para este tour, consulte a lista completa de 
hotéis na página 7 deste catálogo.

Horário de check-in: a partir das 15h
Horário de check-out: até as 11h 
 
* Verifique o horário de chegada do seu voo no destino.  
Temos a opção de aquisição de noite adicional para a 
comodação imediata. Consulte.

CATEGORIA: T - Turística; TS - Turística Superior; P - Primeira; 
PS - Primeira Superior; L - Luxo.
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12 noites
New York - 3 noites | Washington D.C. - 2 noites | Orlando - 5 noites 
Miami - 2 noites  

Saídas Garantidas
2017  Dez 23
2018  Jan 08 | Fev 04 | Mai 07 | Jun 04 | Jul 07
 Ago 06 | Set 03 | Out 08 | Dez 23

O melhor da
Costa 
Leste

O
rla

nd
o 

- F
ló

rid
a,

 U
SA

.
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DIA 4 - 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 vibrantes da cidade que 
nunca dorme. Hospedagem.

DIA 5 - NEW YORK - PHILADELPHIA - BALTIMORE - 
WASHINGTON D.C
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã em direção 
a Philadelphia, cidade onde treze colônias declararam 
sua independência da Inglaterra. Lá você poderá co-
nhecer atrações que se tornaram símbolos importantes 
da liberdade nos Estados Unidos, como a Elfreth’s 
Alley, a rua habitada mais antiga dos Estados Unidos, o 
Benjamin Franklin Parkway, o famoso Liberty Bell, 
e o Constitution Hall & Square. Parada em frente ao 
Museu de Arte da Philadelphia, local famoso pela esca-
daria do filme “Rocky”. Aproveite para tirar uma foto 
em frente à estátua de bronze do personagem. Continu-
ando o percurso, será a vez de chegar a Baltimore, onde 
será possível conhecer o enorme complexo comercial e 
cultural em que se transformou o seu antigo cais do 
porto, uma grandiosa obra de renovação arquitetônica. 
Tempo livre para almoço (NÃO INCLUSO). Início da viagem 
até Washington D.C. Hospedagem.

DIA 1 - BRASIL – NEW YORK
Apresentação no aeroporto com destino a New 
York.

DIA 2 - NEW YORK
Chegada a New York. Uma das cidades mais espe-
taculares do mundo, com uma variedade incrível 
de coisas para ver e fazer,  cenário de centenas de 
filmes e um destino capaz de agradar a todos os 
gostos.  Chegada e hospedagem. 
Nota importante: Neste dia, nosso guia bra-
sileiro encontrará o grupo no hotel. Às 19h30, 
teremos um encontro do grupo com o guia na 
recepção do hotel para apresentação e primeiras 
dicas de viagem.

DIA 3 - NEW YORK
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para 
visita à cidade, onde você vai conhecer impor-
tantes 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, Em-
pire State, Greenwich Village, Soho, Chinato-
wn, City Hall Area e Sea Port. Como as opções 
são inúmeras, nosso guia brasileiro profissional 
estará à disposição para dar dicas e sugestões 
após o passeio. Retorno ao hotel e hospedagem.

Se você quer conhecer, de uma só vez, quatro das cidades mais icônicas dos 
Estados Unidos, o tour O melhor da Costa Leste é uma excelente opção. Você pode 
se divertir nos melhores parques de Orlando, com todos os ingressos inclusos,   
aproveitar todos os agitos e as compras de Miami e New York, além de ter a 
oportunidade de conhecer os monumentos e locais históricos de Washington D.C.
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Soarin´, com um incrível sobrevoo de asa-delta nas 
maiores maravilhas do mundo, e o Frozen Ever After, 
para navegar em uma embarcação norueguesa no reino 
de Arendelle — o lar das irmãs Anna e Elsa, do filme “Fro-
zen: Uma Aventura Congelante”. Isso tudo sem esquecer 
o World Showcase, com 11 pavilhões que recriam 
a atmosfera de diversos países, com exposições de 
artes, costumes, artesanatos e muitas opções gastro-
nômicas. Você poderá almoçar na Itália, jantar na França 
e assistir a um show na Alemanha. Retorno ao hotel e 
hospedagem.

DIA 10 - 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 oferecem um 
parque espetacular, criado para que você seja o prota-
gonista de alguns dos maiores filmes e seriados de TV. 
Embarque em um mundo repleto de fantasia e aventura, 
como The Wizarding World of Harry Potter, para 
explorar os mistérios do Castelo de Hogwarts e visitar 
as lojas de Hogsmeade com os apetrechos mágicos. 
Em The Simpsons, você pode visitar a famosa cidade 
de Springfield e os clássicos personagens. Na atração, 
Despicable Me Minion Mayhem, junte-se a Gru, suas 
filhas e os incríveis Minions em um passeio 3D. Na bata-
lha Transformers: The Ride-3D, você pode se sentir 
no centro de uma guerra intergaláctica entre Autobots 
e Decepticons. Retorno ao hotel e restante da tarde 
livre. Uma boa dica é conhecer um dos outlets ou a um 
Walmart e aproveitar os incríveis preços que só Orlando 
pode oferecer. Hospedagem.

DIA 11 - ORLANDO - ISLANDS OF ADVENTURE
Café da manhã no hotel e saída com destino ao Islan-
ds of Adventure (INGRESSOS INCLUSOS), um parque 
temático com heróis lendários e histórias que encantam 
gerações, aventuras épicas e viagens incríveis. Entre 
na Marvel Super Hero Island, uma cidade repleta de 
histórias em quadrinhos onde os maiores super-heróis  
do mundo combatem os 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. Retorno ao hotel e hospedagem.

DIA 6 - WASHINGTON D.C.
Café da manhã no hotel. Em seguida, saída para visita 
panorâmica à cidade de Washington D.C., a monumen-
tal capital dos EUA, totalmente planejada e com imen-
sos parques. A primeira visita do dia será ao Arlington 
Cemetery (INGRESSOS INCLUSOS), para ver a sepultu-
ra de importantes personalidades, como John Kennedy 
e Jacqueline Onassis. Continuando a programação, você 
vai conhecer o National Air and Space Museum, o 
mais visitado do mundo, que abriga grandes invenções, 
desde o primeiro avião até as modernas cápsulas espa-
ciais que transportaram os astronautas. Para completar, 
você também verá importantes cartões-postais como 
a Casa Branca, Washington Monument, Capitólio, 
Jefferson Memorial, Watergate, além do Centro 
Comercial. Noite livre, sugerimos uma visita a George-
town, o bairro boêmio da cidade. Retorno ao hotel e 
hospedagem.

DIA 7 - WASHINGTON D.C. - ORLANDO
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto de 
Washington D.C. para embarque em voo com destino 
a Orlando (voo não incluso), o maior centro de entrete-
nimento do planeta. Recepção e traslado do aeroporto 
de Orlando até o hotel. Nota Importante: nosso guia 
brasileiro encontrará o grupo no hotel.

DIA 8 - ORLANDO - MAGIC KINGDOM
Café da manhã no hotel e saída com destino ao Magic 
Kingdom (INGRESSOS INCLUSOS), um universo que 
reúne toda a magia das histórias e dos personagens de 
Walt Disney. Volte a ser criança revivendo o encanto 
de desenhos animados clássicos e solte a imagina-
ção nas diversas atrações do parque. Aventure-se na 
Seven Dwarfs Mine Train, uma montanha-russa 
eletrizante que recria a mina de diamantes da história 
da Branca de Neve e os Sete Anões. Decole no  
Space Mountain, uma viagem em meio a luzes em 
uma estação especial até a imensidão do espaço. 
Conheça também o castelo da Cinderela, um ícone dos 
contos de fadas, que serve como porta de entrada 
para a Fantasyland. Essas e muitas outras atrações 
esperam por você no Magic Kingdom. Retorno ao hotel 
e hospedagem.

DIA 9 - ORLANDO - EPCOT 
Café da manhã no hotel e saída com destino ao Epcot 
(INGRESSOS INCLUSOS), parte integrante do Walt Dis-
ney Resort, com impressionantes pavilhões temáticos. 
Venha viver grandes aventuras, com o Mission Space, 
que traz uma jornada que transforma você em um 
astronauta num voo espacial para Marte, além do  

Você pode se divertir 
nos melhores 

parques de Orlando.
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DIA 12 – ORLANDO– CABO CANAVERAL 
(NASA)  - WEST PALM BEACH MIAMI - 
WEST PALM BEACH – FORT LAUDERDALE 
– MIAMI
Café da manhã no hotel e saída com destino 
a Miami. Seguindo pela moderna rodovia I-95 
até Merritt Island, você vai conhecer o CEN-
TRO ESPACIAL DA NASA – Kennedy Space 
Center (INGRESSOS INCLUSOS). As amplas 
instalações demonstram os programas espa-
ciais norte-americanos desde o projeto Júpiter 
e Apolo, até o ônibus espacial. No caminho, a 
próxima visita será a West Palm Beach, ele-
gante balneário com belas praias e luxuosas 
residências frequentadas por políticos, empre-
sários e artistas renomados. Almoço livre NÃO 
INCLUSO. Após curta viagem, será a vez de 
Fort Lauderdale, a cidade praiana da Flórida 
que mais cresceu nos últimos anos. Chegada 
a Miami, conhecida como “Magic City”, a cidade 
uma combinação fascinante de cultura urba-
na, ambientes descontraídos a beira-mar e 
tradições latinas e norte-americanas. Check-in 
no hotel e hospedagem.

Além de 
conhecer 
os locais 

históricos de 
Washington 

D.C.
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DIA 13 - MIAMI
Café da manhã no hotel. Em seguida, saída para um tour
panorâmico de meio dia de visita a Miami para ver as belas 
praias de Miami Beach, Coral Gables, elegante e sofisticado 
bairro com lojas, bares e restaurantes, ponto alto da vida notur-
na de Miami, Coconut Grove, com suas residências milionárias 
e o Palácio Vizcaya. Você também vai conhecer a Pequena  
Havana, bairro da comunidade latina que mantém as carac-
terísticas culturais cubanas com comércio variado e de res-
taurantes típicos. Você ainda vai se encantar 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 celebridades. Retorno ao hotel e hospedagem.

DIA 14 - MIAMI - BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, traslado, 
SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de Miami.  
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 cida-
de 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.

Aproveitar os 
agitos e as 
compras de 

Miami e 
New York

Fort Lauderdale - Flórida, USA.

Times Square - New York, USA.
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O QUE INCLUI

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;
Ingresso para visita ao Parque Islands Of 
Adventures;
Ingresso para visita ao histórico Cemitério 
Arlington.

Além de todos os itens que já fazem parte do 
padrão TPI/JTB Américas listados na página 4                             
deste catálogo.

Hotéis Previstos ou Similares

Áereo Sugerido

Parte aérea sugerida: Brasil / New York //  
Washington Orlando // Miami / Brasil
Companhias aéreas: 
American (Voo Direto)
Latam, Delta, United, Copa e Avianca
( Voo com conexão)

* Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras 
opções de hotéis para este tour, consulte a lista completa de 
hotéis na página 7 deste catálogo.

Horário de check-in: a partir das 15h
Horário de check-out: até as 11h 
 
* Verifique o horário de chegada do seu voo no destino.  
Temos a opção de aquisição de noite adicional para  
acomodação imediata. Consulte.

Cidade

NY 

Washington 
D.C. 

Orlando

Miami

Hotel

Sheraton Times Square 
Westin Times Square

Washington Hilton
Marriottt Washington Hotel 

SpringHill Suites Orlando at 
SeaWorld
SpringHill Suites Lake Buena 
Vista at Marriott Village 
 
Residence Inn South Beach

CAT

P
P

P
P

TS

TS

P

Dica TPI
Em Miami, Orlando e New York 
não há lugar em que você não 
encontre, pelo menos, um outlet 
por perto. São cidades ideais 
para compras e experimentar 
restaurantes incríveis e variados.

CATEGORIA: T - Turística; TS - Turística Superior; P - Primeira; 
PS - Primeira Superior; L - Luxo.
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5 noites
New York - 3 noites | Washington D.C. - 2 noites
 
Saídas Garantidas
2017  Nov 06 | Dez 23
2018  Jan 08 | Fev 04 | Mai 07 | Jun 04 | Jul 07
 Ago 06 | Set 03 | Out 08 | Dez 23  

Esplendor 
Americano
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Possibilidades de Extensão
 Miami - 2 Noites - Consulte programação na pág. 106
 Cancun - 5 Noites – Consulte programação na pág. 108

DIA 4 – 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 vibrantes da cidade que 
nunca dorme. Hospedagem.

DIA 5 – NEW YORK – PHILADELPHIA – BALTIMORE – 
WASHINGTON D.C
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã em direção a 
Philadelphia, cidade onde treze colônias declararam sua 
independência da Inglaterra. Lá você poderá conhecer 
atrações que se tornaram símbolos importantes da 
liberdade nos Estados Unidos, como a Elfreth’s 

DIA 1 – BRASIL – NEW YORK
Apresentação no aeroporto com destino 
a New York.

DIA 2 – NEW YORK
Chegada à New York. Uma das cidades mais espe-
taculares do mundo, com uma variedade incrível 
de coisas para ver e fazer, cenário de centenas de 
filmes e um destino capaz de agradar a todos os 
gostos.  Chegada e hospedagem. 
Nota importante: Neste dia, nosso guia bra-
sileiro encontrará o grupo no hotel. Às 19h30, 
teremos um encontro do grupo com o guia na 
recepção do hotel para apresentação e primeiras 
dicas de viagem.

DIA 3 – NEW YORK
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para 
visita à cidade, onde você vai conhecer impor-
tantes 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 e Sea Port. Como 
as opções são inúmeras, nosso guia brasileiro 
profissional estará à disposição para dar dicas 
e sugestões após o passeio. Retorno ao hotel e 
hospedagem.

Com o tour Esplendor Americano, você pode conhecer duas das cidades mais 
importantes dos Estados Unidos. Aproveite para visitar as principais atrações  
de Washington D.C., com importantes locais repletos de história, cultura e arte, 
como a Casa Branca, o Capitólio, o Jefferson Memorial e diversos museus.  
Para completar, ainda tem todo o agito e as opções de compras de New York, 
além de Times Square, Rockfeller Center, Soho e os shows da Broadway.
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Alley, a rua habitada mais antiga dos Estados Unidos, 
o Benjamin Franklin Parkway, o famoso Liberty 
Bell, e o Constitution Hall & Square. Parada em 
frente ao Museu de Arte da Philadelphia, local 
famoso pela escadaria do filme “Rocky”. Aproveite 
para tirar uma foto em frente à estátua de bronze do 
personagem. Continuando o percurso, será a vez de 
chegar a Baltimore, onde será possível conhecer o 
enorme complexo comercial e cultural em que se trans-
formou o seu antigo cais do porto, uma grandiosa 
obra de renovação arquitetônica. Tempo livre  
para almoço (NÃO INCLUSO). Início da viagem até  
Washington D.C. Hospedagem.

DIA 6 – WASHINGTON D.C.
Café da manhã no hotel. Em seguida, saída para visita 
panorâmica à cidade de Washington D.C., a monumen-
tal capital dos EUA, totalmente planejada e com imen-
sos parques. A primeira visita do dia será ao Arlington 
Cemetery (INGRESSOS INCLUSOS), para ver a sepultu-
ra de importantes personalidades, como John Kennedy 
e Jacqueline Onassis. Continuando a programação, você 
vai conhecer o National Air and Space Museum, o 
mais visitado do mundo, que abriga grandes invenções, 
desde o primeiro avião até as modernas cápsulas espa-
ciais que transportaram os astronautas. Para comple-
tar, você também verá importantes cartões-postais 
como a 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 hospedagem.

DIA 7 – WASHINGTON D.C. – BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, tras-
lado, SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de 
Washington D.C. Nota importante: O guia brasileiro 
NÃO acompanha os passageiros do traslado de saída 
até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões di-
ferentes 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 previa-
mente todas as informações aos passageiros sobre o 
traslado de saída.

Você pode conhecer os 
locais repletos de história, 

cultura e arte de 
Washington D.C. 

Aproveite também todo  
o agito e as opções de 
compras de New York.
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O QUE INCLUI

Passeios e visitas conforme roteiro com guias 
locais falando português;

Ingresso para visita ao histórico Cemitério 
Arlington.

Além de todos os itens que já fazem parte do 
padrão TPI/JTB Américas listados na página 4  
deste catálogo.

Hotéis Previstos ou Similares

Áereo Sugerido

Parte aérea sugerida: Brasil / New York // Washington 
/ Brasil 
Companhias aéreas: 
United (Voo Direto)
American e Delta ( Voo com conexão)

* Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras 
opções de hotéis para este tour, consulte a lista completa de 
hotéis na página 7 deste catálogo. 

Horário de check-in: a partir das 15h
Horário de check-out: até as 11h 
 
* Verifique o horário de chegada do seu voo no destino.  
Temos a opção de aquisição de noite adicional para  
acomodação imediata. Consulte.

Cidade

Washington
D.C.

NY

Hotel

Washington Hilton
Marriott Washington Hotel

Sheraton Times Square 
Westin Times Square

CAT

P 
P

P
P

Dica TPI
Em New York, passeie pela Times
Square e assista a um dos 
espetáculos da Broadway. Aproveite 
a noite para comer em um restaurante 
bacana ou ouvir um bom jazz 
ou blues em um dos bares da cidade.

Memorial Thomas Jefferson - Washington D.C., USA.

CATEGORIA: T - Turística; TS - Turística Superior; P - Primeira; 
PS - Primeira Superior; L - Luxo.
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8 noites
Washington D.C. - 2 noites | Philadelphia - 1 noite | Boston - 2 noites | New York - 3 noites 

Saídas Garantidas
2018: Jun 08 | Jul 06 |Set 05  

Raízes
Americanas
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Possibilidades de Extensão
 Miami - 2 Noites - Consulte programação na pág. 106

Para completar, você também verá importantes 
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 hospedagem.

DIA 4 – WASHINGTON D.C. – BALTIMORE 
– PHILADELPHIA
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã em direção 
a Baltimore, onde será possível conhecer o enorme 
complexo comercial e cultural em que se transformou o 
seu antigo cais do porto, uma grandiosa obra de reno-
vação arquitetônica. Continuando o percurso, será a vez 
de chegar a Philadelphia, cidade onde treze colônias 
declararam sua independência da Inglaterra. Lá você 
poderá conhecer atrações que se tornaram símbolos 
importantes da liberdade nos Estados Unidos, 
como a 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 Philadelphia, local famoso 
pela escadaria do filme “Rocky”. Aproveite para tirar 
uma foto em frente à estátua de bronze do personagem. 
Hospedagem.

DIA 1 – BRASIL – WASHINGTON D.C.
Apresentação no aeroporto com destino a Wa-
shington D. C.

DIA 2 – WASHINGTON D.C.
Chegada a Washington D.C., a famosa capital 
dos Estados Unidos. Conhecida principalmente 
pela Casa Branca, sede do governo que ganha 
destaque nos noticiários, Washington D.C. é um 
ótimo destino turístico, com muitas opções que 
você pode explorar. Lá estão monumentos 
ícones da história norte-americana, salas de 
espetáculos e museus incríveis com muita 
cultura e arte. Recepção e traslado do aeroporto 
de Washington D.C. até o hotel. Nota Importan-
te: Neste dia, nosso guia brasileiro encontrará o 
grupo no hotel. Às 19h30, teremos um encontro 
do grupo com o guia na recepção do hotel para 
apresentação e primeiras dicas de viagem.

DIA 3 – WASHINGTON D.C.
Café da manhã no hotel. Em seguida, saída para 
visita panorâmica à cidade de Washington 
D.C., a monumental capital dos EUA, totalmente 
planejada e com imensos parques. A primeira visita 
do dia será ao Arlington Cemetery (INGRESSOS 
INCLUSOS), para ver a sepultura de importantes 
personalidades, como John Kennedy e Jacqueline 
Onassis. Continuando a programação, você vai 
conhecer o National Air and Space Museum, 
o mais visitado do mundo, que abriga grandes 
invenções, desde o primeiro avião até as moder-
nas cápsulas espaciais que transportaram os 
astronautas. 

No tour Raízes Americanas, você tem a oportunidade de conhecer importantes 
cidades do país. Em Washington D.C., você pode conhecer um pouco da história 
americana visitando os diversos monumentos e museus da cidade, incluindo a Casa 
Branca, o Capitólio e o National Air and Space Museum. Em Boston, sinta o clima 
jovial da cidade e veja universidades renomadas mundialmente, como a Harvard 
University e o Massachusetts Institute of Tecnology (MIT), na vizinha Cambridge. 
Em New York, você pode aproveitar toda a diversidade cultural e a agitação de New 
York, desde os shows da Broadway até as compras na Times Square.

Dica TPI
Não deixe de curtir um fim de tarde em 
Georgetown, local de gente animada, com 
ótimos bares e restaurantes. Em Boston, 
o Quincy Market é um ponto de visita 
obrigatório.
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DIA 5 – PHILADELPHIA - BOSTON
Café da manhã no hotel. Saída com destino à Boston, 
repleta de história, esta cidade mistura o clássico e o 
moderno, ao mesmo tempo, e mantém todas as suas 
características históricas. Com espírito jovem, a cidade 
está sempre pronta para mudanças. Chegada ao hotel. 
Restante do dia livre e hospedagem.

DIA 6 – BOSTON
Café da manhã no hotel. Saída para uma visita 
panorâmica por Boston. Famosa por ser uma cida-
de universitária, você vai ter a oportunidade de ver 
algumas das suas principais atrações, como a Harvard 
University e o Massachusetts Institute of 
Tecnology (MIT), os dois localizados na vizinha 
Cambridge. Com tantos centros de estudos, é im-
portante destacar que Boston tem a terceira maior 
biblioteca dos Estados Unidos, localizada na praça 
Copley. O passeio continua passando pelo Bairro de 
Back Bay, o centro comercial e o mercado Quincy, 
entre outros pontos. Você vai se surpreender com a 
riqueza histórica da cidade, a variedade de museus, 
belos parques e restaurantes deliciosos. Hospedagem.

DIA 7 – BOSTON – WOODBURY - NEW YORK
Café da manhã no hotel. Saída com destino a New 
York, uma das cidades mais espetaculares do mundo, 
com uma variedade incrível de coisas para ver e fazer, 
cenário de centenas de filmes e um destino capaz  
de agradar a todos os gostos. No caminho, parada  
no Woodbury Commom Premium Outlets para  
algumas horas de compras. Chegada e hospedagem.

DIA 8 – NEW YORK
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para visita à 
cidade, onde você vai conhecer importantes pontos tu-
rísticos, 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 e Sea Port. Como as opções são inúmeras, 
nosso guia brasileiro profissional estará à disposição para 
dar dicas e sugestões após o passeio. Retorno ao hotel 
e hospedagem.

DIA 9 – 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 vibrantes da cidade que 
nunca dorme. Hospedagem.

DIA 10 – 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 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 brasileiro dará previa-
mente todas as informações aos passageiros sobre o 
traslado de saída.

Conheça um pouco  
da história americana  
em Washington D.C.,  

sinta o clima jovial  
e universitário de Boston 
e aproveite a diversidade 

cultural de New York.
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Hotéis Previstos ou Similares

Áereo Sugerido

Parte aérea sugerida: Brasil / Washington D.C. //  
New York / Brasil 
Companhias aéreas: 
United (Voo Direto)
American e Delta ( Voo com conexão)

* Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras 
opções de hotéis para este tour, consulte a lista completa de 
hotéis na página 7 deste catálogo. 

Horário de check-in: a partir das 15h
Horário de check-out: até as 11h 
 
* Verifique o horário de chegada do seu voo no destino.  
Temos a opção de aquisição de noite adicional para  
acomodação imediata. Consulte.

Cidade

Washington
D.C.

Boston

 
 
 
NY

Philadelphia

Hotel

Washington Hilton
Marriott Washington Hotel

Courtyard Boston Downtown  
Tremont Hotel
DoubleTree Suites by Hilton Boston 
- Cambridge 

Sheraton Times Square 
Westin Times Square

Marriott Downtown

CAT

P
P
 
TS
 
TS

P 
P

P

O QUE INCLUI

Passeios e visitas conforme roteiro com guias 
locais falando português;

Ingresso para visita ao histórico Cemitério 
Arlington; 
Parada para compras no Woodbury Commom 
Premium Outlet.

Além de todos os itens que já fazem parte do 
padrão TPI/JTB Américas listados na página 4 
deste catálogo.

Boston -  Philadelphia, USA.

CATEGORIA: T - Turística; TS - Turística Superior; P - Primeira; 
PS - Primeira Superior; L - Luxo.
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Costa Oeste 
Glamourosa

7 noites
Los Angeles - 3 noites | Flagstaff - 1 noite | Las Vegas - 3 noites

Saídas Garantidas
2017  Nov 09 | Dez 21 
2018  Jan 11 | Fev 08 | Abr 05 | Mai 03 | Jun 07 | Jul 05 e 12 |  
 Ago 02 e 09 | Set 06 e 13 | Out 04 | Nov 08 | Dez 06, 21 e 25 
2019  Jan 04
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Possibilidades de Extensão
 New York - 3 noites – Consulte programação na pág. 107
 Honolulu/Hawaii - 4 noites – Consulte programação na pág. 112

Você vai conhecer a Sunset Strip, o lugar favorito das 
estrelas, com diversas boutiques de luxo, restaurantes, 
clubes de rock e discotecas. A visita continuará rumo a 
Griffith Observatory, com uma vista espetacular de 
Los Angeles e do famoso letreiro de Hollywood. Para 
completar, você vai poder caminhar na “Calçada da 
Fama” e observar as estrelas que decoram uma das atra-
ções mais famosas do mundo. Será possível fotografar o 
Grauman’s Chinese Theatre e o Dolby Theatre, onde 
acontece a glamourosa entrega do Oscar. Tour pela 
Universal Studios Hollywood (INGRESSOS INCLU-
SOS), um parque com uma vista incrível para o Hollywood 
Studios, além de uma quantidade imensa de galpões, 
emissoras e estúdios, onde são realizados grandes su-
cessos do cinema. Retorno ao hotel e hospedagem.

DIA 1 - BRASIL -  LOS ANGELES 
Apresentação no aeroporto com destino a Los 
Angeles.

DIA 2 -  LOS ANGELES 
Chegada a Los Angeles, a capital do cinema, 
com grandes estúdios e astros do cinema. Los 
Angeles é uma cidade glamourosa que, além de 
famosos e do tapete vermelho, tem uma agen-
da bastante diversificada, com vários eventos 
esportivos. 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 bra-
sileiro encontrará o grupo no hotel. Às 19h30, 
teremos um encontro do grupo com o guia na 
recepção do hotel para apresentação e primeiras 
dicas de viagem.

DIA 3 - LOS ANGELES 
Café da manhã no hotel e saída para visita à 
“Cidade dos Anjos”. A visita panorâmica pela 
cidade começa pela Cathedral of Our Lady of the 
Angels, informalmente chamada de Catedral de 
Los Angeles, com destaque para o seu design 
contemporâneo. Em seguida, o próximo destino 
será o Pier de Santa Monica, um dos pontos tu-
rísticos mais procurados de Los Angeles, que além 
da espetacular vista para o Oceano Pacífico, umas 
das mais belas da Califórnia, tem como atrativo o 
fim da ROTA 66 e o clássico carrossel. O passeio 
seguirá até Beverly Hills, a sofisticada colina 
onde vivem os grandes artistas de cinema. 

Você vai se surpreender com todo o glamour, diversidade e agitação cultural de 
Los Angeles, como Beverly Hills e a Calçada da Fama com os maiores nomes de 
Hollywood, e de Las Vegas, com as gigantescas luzes de neon dos letreiros da Strip 
e seus mega resorts simulando famosas locações de todo o mundo. Esta atmosfera 
fantástica e inigualável você pode aproveitar no tour Costa Oeste Glamourosa.

Pier Santa Monica - Los Angeles, USA.
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DIA 4 - LOS ANGELES
Café da manhã no hotel. Hoje o dia é livre para percor-
rer todas as atrações que a cidade tem para oferecer: 
estúdios de cinema em plena atividade, praias com 
o autêntico clima da Califórnia, parques temáticos 
emocionantes, museus incríveis, restaurantes e 
mercados bastante diversificados com a cultura local. 
Você também poderá aproveitar a vida noturna 
agitada e repleta de opções de compras. Nosso guia 
brasileiro estará à disposição para dar dicas e suges-
tões. Retorno ao hotel e hospedagem.

DIA 5 - LOS ANGELES - SEDONA - FLAGSTAFF 
Café da manhã no hotel. Partida em direção ao  
Arizona acompanhando a antiga Rota 66, que hoje 
foi fragmentada pela nova I-40. Após algumas horas 
ao sul, você fará uma breve visita a Sedona. Rodeada 
pelas Red Rocks, gigantescas rochas vermelhas que 
formam o Oak Creek Canyon, é uma pequena cidade 
que mistura um clima de velho oeste com a mis-
teriosa energia que envolve sua paisagem. Passeio 
pelo agradável centro, que reúne diversas lojas de 
artefatos indígenas, souvenirs e roupas. Você também 
vai conhecer pontos da cidade em que a energia é 
concentrada. É bastante comum encontrar pessoas 
que vão a estes locais para praticar ioga e meditação. 
Sob esse cenário, no fim do dia, chegada a Flagstaff. 
Hospedagem.

DIA 6 - FLAGSTAFF - GRAND CANYON NATIONAL 
PARK - LAS VEGAS 
Café da manhã no hotel e saída rumo a Nevada. Ao 
longo do caminho, você conhecerá o Parque Nacional 
do Grand Canyon, uma das grandes maravilhas natu-
rais do mundo e símbolo do oeste americano, com um 
incrível show de cores. A entrada no parque será pela 

margem sul, mais conhecida como South Rim, com visita 
ao Bright Angel View Point, impressionantes mira-
dores 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. 
O passeio segue pela bela represa Hoover Dam, uma 
das maiores hidrelétricas já construídas nos Estados 
Unidos. Em seguida, parada breve para almoço (NÃO 
INCLUSO) e viagem até Las Vegas, que reserva várias 
opções de entretenimento e preços acessíveis. Chegada 
e hospedagem.

DIAS 7 E 8 – LAS VEGAS
Café da manhã no hotel. Dois dias inteiramente seus 
e nosso guia oferecerá toda a orientação necessária 
para que você curta a viagem 100%. Aproveite tudo o 
que essa intensa cidade tem para oferecer. Você pode 
visitar as atrações disponíveis nos vários hotéis ao 
longo da The Strip e dar 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). Ao 
entardecer, as luzes coloridas dos imensos cassinos 
começam a se acender. Se existe um lugar no mundo 
feito para ser vivido à noite, este lugar é Las Vegas.

DIA 9 - LAS VEGAS - BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, traslado, 
SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de Las Ve-
gas. Nota importante: O guia brasileiro NÃO acompa-
nha 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 passa-
geiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o guia 
brasileiro dará previamente todas as informações aos 
passageiros sobre o traslado de saída.

Dica TPI
Em que lugar do mundo se pode ir de Paris a 
New York em 10 minutos? Só em Las Vegas! 
Las Vegas é ideal para frequentar bons 
restaurantes, assistir a dezenas de espetácu-
los, jogar nos cassinos, além de se maravilhar 
com os mega hotéis-cassinos.
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O QUE INCLUI

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.

Além de todos os itens que já fazem parte do 
padrão TPI/JTB Américas listados na página 4 
deste catálogo.

Hotéis Previstos ou Similares

Áereo Sugerido

Parte aérea sugerida: Brasil / Los Angeles -  
Las Vegas / Brasil 
Companhias aéreas: 
Copa Airlines, American Airlines, Aeromexico, 
United e Delta

Hotel

Millenium Biltmore 
Doubletree by Hilton Marina del Rey

Doubletree by Hilton Flagstaff 
SpringHill Suites Flagstaff 

Aria Resort & Casino 
The Venetian

CAT

P
P

TS
TS

P
P

Você pode curtir  
todo o glamour  

e os agitos das cidades 
de Los Angeles  
e de Las Vegas,  

além de conhecer  
a paisagem incrível  
do Grand Canyon.

Las Vegas - Nevada, USA.

* Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras 
opções de hotéis para este tour, consulte a lista completa de 
hotéis na página 7 deste catálogo. 

Horário de check-in: a partir das 15h
Horário de check-out: até as 11h 
 
* Verifique o horário de chegada do seu voo no destino.  
Temos a opção de aquisição de noite adicional para  
acomodação imediata. Consulte.

Cidade

Los
Angeles

Flagstaff

Las Vegas

CATEGORIA: T - Turística; TS - Turística Superior; P - Primeira; 
PS - Primeira Superior; L - Luxo.
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Naturais da
Costa 
Oeste

11 noites
Los Angeles - 3 noites | Flagstaff - 1 noite | Las Vegas - 3 noites 
Fresno - 1 noite | San Francisco - 3 noites

Saídas Garantidas
2017 Nov 09 | Dez 21 
2018  Jan 11 | Fev 08 | Abr 05 | Mai 03 | Jun 07 | Jul 05 e 12 | Ago 02 e 09 |  
 Set 06 e 13 | Out 04 | Nov 08 | Dec 06, 21 e 25
2019  Jan 04
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Possibilidades de Extensão
 New York - 3 noites – Consulte programação na pág. 107
 Honolulu/Hawaii - 4 noites – Consulte programação na pág. 112

famoso letreiro de Hollywood. Para completar, você 
vai poder caminhar na “Calçada da Fama” e observar as 
estrelas que decoram uma das atrações mais famosas do 
mundo. Será possível fotografar o  Grauman’s Chinese 
Theatre e o Dolby Theatre, onde acontece a glamou-
rosa entrega do Oscar. Tour pela Universal Studios 
Hollywood (INGRESSOS INCLUSOS), um parque com 
uma vista incrível para o Hollywood Studios, além de uma 
quantidade imensa de galpões, emissoras e estúdios, 
onde são realizados grandes sucessos do cinema. Retor-
no ao hotel e hospedagem.

DIA 4 – LOS ANGELES
Café da manhã no hotel. Hoje o dia é livre para percor-
rer todas as atrações que a cidade tem para oferecer: 
estúdios de cinema em plena atividade, praias com 
o autêntico clima da Califórnia, parques temáticos 
emocionantes, museus incríveis, restaurantes e 
mercados bastante diversificados com a cultura local. 
Você também poderá aproveitar a vida noturna agitada 
e repleta de opções de compras. Nosso guia brasileiro 
estará à disposição para dar dicas e sugestões. Retorno 
ao hotel e hospedagem.

DIA 5 - LOS ANGELES - SEDONA - FLAGSTAFF 
Café da manhã no hotel. Partida em direção ao  
Arizona acompanhando a antiga Rota 66, que hoje foi 
fragmentada pela nova I-40. Após algumas horas ao sul, 
você fará uma breve visita a Sedona. Rodeada pelas 
Red Rocks, gigantescas rochas vermelhas que for-
mam o Oak Creek Canyon, é uma pequena cidade que 
mistura um clima de velho oeste com a misteriosa 
energia que envolve sua paisagem. Passeio pelo agra-
dável centro, que reúne diversas lojas de artefatos 
indígenas, souvenirs e roupas. Você também vai conhe-
cer pontos da cidade em que a energia é concentrada. 
É bastante comum encontrar pessoas que vão a estes 
locais para praticar ioga e meditação. Sob esse cenário, 
no fim do dia, chegada a Flagstaff. Hospedagem. 

DIA 1 – BRASIL – LOS ANGELES
Apresentação no aeroporto com destino a Los 
Angeles.

DIA 2 – LOS ANGELES
Chegada a Los Angeles, a capital do cinema, com 
grandes estúdios e astros do cinema. Los 
Angeles é uma cidade glamourosa que, além de 
famosos e do tapete vermelho, tem uma agen-
da bastante diversificada, com vários eventos 
esportivos. 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 bra-
sileiro encontrará o grupo no hotel. Às 19h30, 
teremos um encontro do grupo com o guia na 
recepção do hotel para apresentação e primeiras 
dicas de viagem.

DIA 3 – LOS ANGELES
Café da manhã no hotel e saída para visita à 
“Cidade dos Anjos”. A visita panorâmica pela 
cidade começa pela Cathedral of Our Lady of 
the Angels, informalmente chamada de Catedral 
de Los Angeles, com destaque para o seu design 
contemporâneo. Em seguida, o próximo destino 
será o Pier de Santa Monica, um dos pontos tu-
rísticos mais procurados de Los Angeles, que além 
da espetacular vista para o Oceano Pacífico, umas 
das mais belas da Califórnia, tem como atrativo o 
fim da ROTA 66 e o clássico carrossel. O passeio 
seguirá até Beverly Hills, a sofisticada colina 
onde vivem os grandes artistas de cinema. 
Você vai conhecer a Sunset Strip, o lugar favo-
rito das estrelas, com diversas boutiques de luxo, 
restaurantes, clubes de rock e discotecas.  
A visita continuará rumo a Griffith Observatory, 
com uma vista espetacular de Los Angeles e do 

Se você quer conhecer os Estados Unidos, adora paisagens incríveis e cidades  
de características únicas, o tour Tesouros Naturais da Costa Oeste é a viagem  
ideal. Aproveite as atrações urbanas de Los Angeles, na Calçada da Fama,  
e em Las Vegas, tente a sorte nos cassinos e curta a agitada vida noturna.  
Em meio a toda essa energia, descubra as belas paisagens do Yosemite National 
Park, com suas cachoeiras e montanhas, e se encante com a vista deslumbrante 
do Grand Canyon.
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DIA 6 – FLAGSTAFF – GRAND CANYON NATIONAL 
PARK – LAS VEGAS
Café da manhã no hotel e saída rumo a Nevada. Ao 
longo do caminho, você conhecerá o Parque Nacio-
nal do Grand Canyon, uma das grandes maravilhas 
naturais do mundo e símbolo do oeste americano, com 
um incrível show de cores. A entrada no parque será 
pela margem sul, mais conhecida como South Rim, 
com visita ao Bright Angel View Point, impressio-
nantes 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. O passeio segue pela bela represa 
Hoover Dam, uma das maiores hidrelétricas já cons-
truídas nos Estados Unidos. Em seguida, parada breve 
para almoço (NÃO INCLUSO) e viagem até Las Vegas, 
que reserva várias opções de entretenimento e preços 
acessíveis. Chegada e hospedagem.

DIAS 7 E 8 – LAS VEGAS
Café da manhã no hotel. Dois dias inteiramente 
seus e nosso guia oferecerá toda a orientação 
necessária para que você curta a viagem 100%. 
Aproveite tudo o que essa intensa cidade tem para 
oferecer. Você pode visitar as atrações disponíveis 
nos vários hotéis ao longo da The Strip e dar 
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). Ao entardecer, as 
luzes coloridas dos imensos cassinos começam a 
se acender. Se existe um lugar no mundo feito para 
ser vivido à noite, este lugar é Las Vegas.

DIA 9 – LAS VEGAS - CALICO GHOST TOWN 
– FRESNO 
Café da manhã no hotel. Partida com destino a  
Fresno, a principal cidade do Vale de San Joaquim. 
A viagem segue passando pelo impressionante  
deserto do Mojave e conhecendo uma outra Cali-
fórnia, mais rural e selvagem. Parada para você fazer 
uma breve visita à Calico Ghost Town, uma interes-
sante 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, chegada a 
Fresno. 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 
vertiginosos precipícios, cachoeiras e vegetação se 
combinam e fazem deste famoso vale uma das paisa-
gens montanhosas mais bonitas do mundo. Você poderá 
conhecer as famosas cachoeiras do parque, como 
El Capitan e Half Dome. Tempo livre para almoçar 
dentro do parque (NÃO INCLUSO). Pela tarde, início da 
viagem rumo a San Francisco. Chegada no fim da tarde e 
hospedagem. 

DIA 11 – SAN FRANCISCO
Café da manhã no hotel e, em seguida, saída para co-
nhecer a cidade, passando por lugares como Financial 
District, Union Square, Theatre District, Nob Hill, 
Lombard Street, Grace Cathedral, Chinatown e 
Haight Ashbury. Visita panorâmica desde a colina de 
Twin Peaks. Na região, você poderá fotografar a  
Golden Gate desde o Palace Of Fine Arts. O tour 
seguirá por Salsalito, com suas vistas, galerias de arte  
e casas vitorianas. Após uma visita ao Ghirardelly 
Square, o circuito chega ao fim no Fisherman´s Warf, 
que, junto com o Pier 39, oferecem opções de lazer jun-
to ao mar. O restante do dia é livre. A nossa sugestão 
é fazer um passeio de barco pela Baía e, à noite, visitar 
a North Beach, conhecida como a Little Italy, um 
autêntico coração noturno da cidade, repleto de restau-
rantes. Hospedagem
.
DIA 12 – SAN FRANCISCO
Café da manhã no hotel. Dia livre para curtir um pouco 
mais as atrações da cidade. Aproveite para curtir as  
belas ruas a bordo de um cable car ou, se preferir, 
alugue uma bicicleta. A cada ladeira, descubra as pe-
culiaridades da região. Você também pode repetir uma 
dos pontos visitados no dia anterior, como o Pier 39, 
uma das mais disputadas áreas de lazer da cidade e que 
reserva o Presídio de Alcatraz (INGRESSOS NÃO IN-
CLUSOS), com um incrível tour pelas antigas instalações 
carcerárias. Hospedagem.

DIA 13 – SAN FRANCISCO – BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, traslado, 
SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de San Fran-
cisco. Nota importante: O guia brasileiro NÃO acompa-
nha 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 brasilei-
ro 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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O QUE INCLUI

Passeios e visitas conforme roteiro com guias 
locais falando português;
 
Ingresso para visita ao Universal Studios 
Hollywood;
Ingresso para visita ao Parque Nacional do 
Grand Canyon; 
Ingresso para visita a Hoover Dam; 
Ingresso para visita a Calico Ghost Town;
Ingresso para visita ao Yosemite Park.

Além de todos os itens que já fazem parte do 
padrão TPI/JTB Américas listados na página 4 
deste catálogo.

Hotéis Previstos ou Similares

Áereo Sugerido

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

Companhias aéreas: 
Delta, Copa Airlines, United, LATAM  
e American Airlines

Cidade

Los
Angeles

Flagstaff

Las Vegas

Fresno

San
Francisco

CAT

P
P

TS
TS

P
P

TS

P 
P

Você pode conhecer  
as atrações urbanas de 

Los Angeles, Las Vegas e 
San Francisco e ainda se 

encantar as com as belezas 
naturais do Grand Canyon 

e do Yosemite Park.

Pier Santa Monica - Los Angeles, USA.

* Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras 
opções de hotéis para este tour, consulte a lista completa de 
hotéis na página 7 deste catálogo. 

Horário de check-in: a partir das 15h
Horário de check-out: até as 11h 
 
* Verifique o horário de chegada do seu voo no destino.  
Temos a opção de aquisição de noite adicional para  
acomodação imediata. Consulte.

CATEGORIA: T - Turística; TS - Turística Superior; P - Primeira; 
PS - Primeira Superior; L - Luxo.

Hotel

Millenium Biltmore 
Doubletree by Hilton Marina del Rey 

Doubletree by Hilton  Flagstaff
SpringHill Suites Flagstaff 

Aria Resort & Casino  
The Venetian

Doubletree By Hilton Fresno

Hilton San Francisco Union Square 
Parc 55
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13 noites
Los Angeles - 3 noites | Flagstaff - 1 noite | Las Vegas - 3 noites 
Fresno - 1 noite | San Fransisco - 3 noites | San Luis Obispo - 1 noite | Los Angeles - 1 noite

Saídas Garantidas
2017  Nov 09 | Dez 21
2018  Jan 11 | Fev 08 | Abr 05 | Mai 03 | Jun 07 | Jul 05 e 12 | Ago 02 e 09  
 Set 06 e 13 | Out 04 | Nov 08 | Dez 06, 21 e 25 
2019  Jan 04
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Costa Oeste 
Aventuras e Sensações
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Yosemite Park - Califórnia, USA.

Possibilidades de Extensão
 New York - 3 noites – Consulte programação na pág. 107
 Honolulu/Hawaii - 4 noites – Consulte programação na pág. 112

Você vai conhecer a Sunset Strip, o lugar favorito das 
estrelas, com diversas boutiques de luxo, restaurantes, 
clubes de rock e discotecas. A visita continuará rumo 
a Griffith Observatory, com uma vista espetacular 
de Los Angeles e do famoso letreiro de Hollywood. 
Para completar, você vai poder caminhar na “Calçada 
da Fama” e observar as estrelas que decoram uma 
das atrações mais famosas do mundo. Será possível 
fotografar o  Grauman’s  Chinese  Theatre e o 
Dolby Theatre, onde acontece a glamourosa entrega 
do Oscar. Tour pela Universal Studios Hollywood 
(INGRESSOS INCLUSOS), um parque com uma vista 
incrível para o Hollywood Studios, além de uma quanti-
dade imensa de galpões, emissoras e estúdios, onde são 
realizados grandes sucessos do cinema. Retorno ao hotel 
e hospedagem.

DIA 1 – BRASIL – LOS ANGELES
Apresentação no aeroporto com destino a Los 
Angeles.

DIA 2 – LOS ANGELES
Chegada a Los Angeles, a capital do cinema, com 
grandes estúdios e astros do cinema. Los 
Angeles é uma cidade glamourosa que, além de 
famosos e do tapete vermelho, tem uma agen-
da bastante diversificada, com vários eventos 
esportivos. 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 brasileiro 
encontrará o grupo no hotel. Às 19h30, teremos 
um encontro do grupo com o guia na recepção 
do hotel para apresentação e primeiras dicas de 
viagem.

DIA 3 – LOS ANGELES
Café da manhã no hotel e saída para visita à 
“Cidade dos Anjos”. A visita panorâmica pela 
cidade começa pela Cathedral of Our Lady of 
theAngels, informalmente chamada de Catedral 
de Los Angeles, com destaque para o seu design 
contemporâneo. Em seguida, o próximo destino 
será o Pier de Santa Monica, um dos pontos tu-
rísticos mais procurados de Los Angeles, que além 
da espetacular vista para o Oceano Pacífico, umas 
das mais belas da Califórnia, tem como atrativo o 
fim da ROTA 66 e o clássico carrossel. O passeio 
seguirá até Beverly Hills, a sofisticada colina 
onde vivem os grandes artistas de cinema. 

Este tour oferece o melhor da Costa Oeste para você curtir as atrações urbanas  
econhecer paisagens deslumbrantes que só os Estados Unidos podem oferecer. 
Desde o fascinante universo de Hollywood presente na atmosfera de Los Angeles, 
passando pelos agitos dos cassinos de Las Vegas, até o charme de San Francisco, 
com os bondes que transitam pelas ruas sinuosas e o seu famoso cartão-postal,  
a ponte Golden Gate. Além disso, você vai conhecer belezas naturais únicas,  
como o Grand Canyon e o Yosemite National Park. Venha viver grandes aventuras 
e sensações em uma única viagem.
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A entrada no parque será pela margem sul, mais 
conhecida como South Rim, com visita ao Bright 
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. O 
passeio segue pela bela represa Hoover Dam, uma 
das maiores hidrelétricas já construídas nos Estados 
Unidos. Em seguida, parada breve para almoço (NÃO 
INCLUSO) e viagem até Las Vegas, que reserva várias 
opções de entretenimento e preços acessíveis. Chega-
da e hospedagem.

DIAS 7 E 8 – LAS VEGAS
Café da manhã no hotel. Dois dias inteiramente 
seus e nosso guia oferecerá toda a orientação 
necessária para que você curta a viagem 100%. 
Aproveite tudo o que essa intensa cidade tem para 
oferecer. Você pode visitar as atrações disponíveis nos 
vários hotéis ao longo da The Strip e dar 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). Ao entardecer, as luzes coloridas dos 
imensos cassinos começam a se acender. Se existe 
um lugar no mundo feito para ser vivido à noite, este 
lugar é Las Vegas.

DIA 9 – LAS VEGAS – CALICO - FRESNO
Café da manhã no hotel. Partida com destino a Fresno, 
a principal cidade do Vale de San Joaquim. A viagem 
segue passando pelo impressionante deserto do 
Mojave e conhecendo uma outra Califórnia, mais rural 
e selvagem. Parada para você fazer uma breve visita a 
Calico Ghost Town, uma interessante cidade fan-
tasma que dá a impressão de estar em meio ao velho 
oeste, além de abrigar o principal centro minerador da 
região. No fim do dia, chegada a Fresno. Hospedagem. 

DIA 4 – LOS ANGELES
Café da manhã no hotel. Hoje o dia é livre para percor-
rer todas as atrações que a cidade tem para oferecer: 
estúdios de cinema em plena atividade, praias com 
o autêntico clima da Califórnia, parques temáticos 
emocionantes, museus incríveis, restaurantes e 
mercados bastante diversificados com a cultura local. 
Você também poderá aproveitar a vida noturna agita-
da e repleta de opções de compras. Nosso guia brasi-
leiro estará à disposição para dar dicas e sugestões. 
Retorno ao hotel e hospedagem.

DIA 5 - LOS ANGELES - SEDONA - FLAGSTAFF 
Café da manhã no hotel. Partida em direção ao  
Arizona acompanhando a antiga Rota 66, que hoje 
foi fragmentada pela nova I-40. Após algumas horas 
ao sul, você fará uma breve visita a Sedona. Rodeada 
pelas Red Rocks, gigantescas rochas vermelhas que 
formam o Oak Creek Canyon, é uma pequena cidade 
que mistura um clima de velho oeste com a mis-
teriosa energia que envolve sua paisagem. Passeio 
pelo agradável centro, que reúne diversas lojas de 
artefatos indígenas, souvenirs e roupas. Você também 
vai conhecer pontos da cidade em que a energia é 
concentrada. É bastante comum encontrar pessoas 
que vão a estes locais para praticar ioga e meditação. 
Sob esse cenário, no fim do dia, chegada a Flagstaff. 
Hospedagem.

DIA 6 – FLAGSTAFF – GRAND CANYON NATIONAL 
PARK – LAS VEGAS
Café da manhã no hotel e saída rumo a Nevada. Ao 
longo do caminho, você conhecerá o Parque Nacio-
nal do Grand Canyon, uma das grandes maravilhas 
naturais do mundo e símbolo do oeste americano, com 
um incrível show de cores. 

Aproveite os agitos e o 
charme de cidades como 
Los Angeles, Las Vegas 

e San Francisco.

Los Angeles - Califórnia, USA.
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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 verti-
ginosos precipícios, cachoeiras e vegetação se combinam 
e fazem deste famoso vale uma das paisagens monta-
nhosas mais bonitas do mundo. Você poderá conhecer as 
famosas cachoeiras do parque, como El Capitan e Half 
Dome. Tempo livre para almoçar dentro do parque (NÃO 
INCLUSO). Pela tarde, início da viagem rumo a San Francis-
co. Chegada no fim da tarde e hospedagem. 

DIA 11 – SAN FRANCISCO
Café da manhã no hotel e, em seguida, saída para co-
nhecer a cidade, passando por lugares como Financial 
District, Union Square, Theatre District, Nob Hill, 
Lombard Street, Grace Cathedral, Chinatown e 
Haight Ashbury. Visita panorâmica desde a colina de 
Twin Peaks. Na região, você poderá fotografar a Golden 
Gate desde o Palace Of Fine Arts. O tour seguirá por 
Salsalito, com suas vistas, galerias de arte e casas vito-
rianas. Após uma visita ao Ghirardelly Square, o circuito 
chega ao fim no Fisherman´s Warf, que, junto com o 
Pier 39, oferecem opções de lazer junto ao mar. O restan-
te do dia é livre. A nossa sugestão é fazer um passeio de 
barco pela Baía e, à noite, visitar a North Beach, conheci-
da como a Little Italy, um autêntico coração noturno da 
cidade, repleto de restaurantes. Hospedagem.
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Golden Gate Bridge - San Francisco, USA.
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DIA 12 – SAN FRANCISCO
Café da manhã no hotel. Dia livre para curtir um pouco 
mais as atrações da cidade. Aproveite para curtir as 
belas ruas a bordo de um cable car ou, se prefe-
rir, alugue uma bicicleta. A cada ladeira, descubra as 
peculiaridades da região. Você também pode repetir 
uma dos pontos visitados no dia anterior, como o Pier 
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 instala-
ções carcerárias. Hospedagem.

DIA 13 – 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 portos pesqueiros da costa oeste. O local 
foi escolhido por diversos poetas e pintores americanos 
e europeus. Com um tour panorâmico pela cidade, você 
terá a oportunidade de caminhar pelo píer e seguir 
pela Cannery Row, com suas antigas fábricas de 
conservas, atualmente transformadas em restaurantes. 
Tempo livre para almoço (NÃO INCLUSO). A viagem se-
guirá pela 17 Miles Drive, uma bela estrada da costa 
até chegar a Carmel, uma das cidades mais charmosas 
da costa californiana, com lindas praias e diversas lojas 
atraentes. Viagem até chegar à região de San Luis 
Obispo. Hospedagem.

DIA 14 – SAN LUIS OBISPO – SANTA BARBARA – 
MALIBU – LOS ANGELES
Café da manhã no hotel. Partida com destino à Los 
Angeles, passando por Solvang, um povoado que 
parece um cantinho da Dinamarca, seguindo até Santa 
Bárbara, um balneário encantador que lembra uma vila 
colonial espanhola do século XXVII. O local é conhecido 
como a Riviera Americana devido ao charme de suas 
ruas com traços da arquitetura mediterrânea e cons-
truções espanholas. Parada breve para almoço (NÃO 
INCLUSO) próximo ao píer de Santa Bárbara. Conti-
nuação da viagem que passará por Malibu e Santa 
Mônica, praias mundialmente conhecidas, até chegar à 
Los Angeles, capital do cinema, no fim do dia. Chegada 
no hotel e hospedagem. Restante do dia livre.

DIA 15 – LOS ANGELES – BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, tras-
lado, SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de 
Los Angeles. 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 brasileiro dará previamente todas as 
informações aos passageiros sobre o traslado de saída.

Parque Nacional do Grand Canyon - Arizona, USA.
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O QUE INCLUI

Passeios e visitas conforme roteiro com guias 
locais falando português;

Ingresso para visita ao Universal Studios 
Hollywood;
Ingresso para visita ao Parque Nacional do 
Grand Canyon; 
Ingresso para visita a Hoover Dam; 
Ingresso para visita a Calico Ghost Town;
Ingresso para visita ao Yosemite Park.

Além de todos os itens que já fazem parte do 
padrão TPI/JTB Américas listados na página 4 
deste catálogo.

Áereo Sugerido

Parte aérea sugerida: Brasil / Los Angeles / Brasil 

Companhias aéreas: 
American Airlines (Voo Direto)
United, Delta, Aeromexico, Latam e Copa 
Airlines ( Voo com conexão)

Dica TPI
Las Vegas oferece muitas opções de diversão: 
vários espetáculos do Cirque du Soleil, shows da 
Broadway e o Fremont Street Experience, um belo 
show gratuito de neons. Você também pode fazer 
um passeio incrível de helicóptero no Grand Canyon.

Yosemite Park - Califórnia, USA.

Venha se encantar com 
as incríveis paisagens 

do Grand Canyon, 
Yosemite Park 

e muito mais.

Hotéis Previstos ou Similares

Cidade

Los
Angeles

Flagstaff

Las Vegas

Fresno

San
Francisco

San Luis
Obispo

CAT

P
P

TS
TS

P
P

TS

P
P

TS

* Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras 
opções de hotéis para este tour, consulte a lista completa de 
hotéis na página 7 deste catálogo. 

Horário de check-in: a partir das 15h
Horário de check-out: até as 11h 
 
* Verifique o horário de chegada do seu voo no destino.  
Temos a opção de aquisição de noite adicional para  
acomodação imediata. Consulte.

Hotel

Millenium Biltmore 
Doubletree by Hilton Marina del Rey 

Doubletree by Hilton Flagstaff
SpringHill Suites Flagstaff 

Aria Resort & Casino  
The Venetian

Doubletree By Hilton Fresno

Hilton San Francisco Union Square 
Parc 55

Holiday Inn Express

CATEGORIA: T - Turística; TS - Turística Superior; P - Primeira; 
PS - Primeira Superior; L - Luxo.
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Maravilhas do
Oeste 
Americano

11 noites
Las Vegas - 3 noites  |  Fresno - 1 noite | San Francisco - 3 noites 
San Luis Obispo - 1 noite | Los Angeles - 3 noites

Saídas Garantidas
2017  Nov 13 | Dez 25 
2018  Jan 15 | Fev 12 | Abr 09 | Mai 07 | Jun 11 | Jul 09 e 16 | Ago 06 e 13 
 Set 10 e 17 | Out 08 | Nov 12 | Dez 10, 25 e 29 
2019  Jan 08
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Possibilidades de Extensão
 New York - 3 noites – Consulte programação na pág. 107
 Honolulu/Hawaii - 4 noites – Consulte programação na pág. 112

Ao entardecer, as luzes coloridas dos imensos
cassinos começam a se acender. Se existe um lugar  
no mundo feito para ser vivido à noite, este lugar  
é Las Vegas. 

DIA 5 – LAS VEGAS – CALICO - FRESNO
Café da manhã no hotel. Partida com destino a Fresno, a 
principal cidade do Vale de San Joaquim. A viagem se-
gue passando pelo impressionante deserto do Mojave 
e conhecendo uma outra Califórnia, mais rural e selva-
gem. Parada para você fazer 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, chegada a Fresno. Hospedagem. 

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 verti-
ginosos precipícios, cachoeiras e vegetação se combinam 
e fazem deste famoso vale uma das paisagens monta-
nhosas mais bonitas do mundo. Você poderá conhecer 
as famosas cachoeiras do parque, como El Capitan e 
Half Dome. Tempo livre para almoçar dentro do parque 
(NÃO INCLUSO). Pela tarde, início da viagem rumo a San 
Francisco. Chegada no fim da tarde e hospedagem. 

DIA 1 – BRASIL – LAS VEGAS
Apresentação no aeroporto com destino a Las 
Vegas.

DIA 2 – LAS VEGAS
Chegada a Las Vegas. Famosa por seus luxuosos 
cassinos e hotéis, a cidade reserva várias opções 
de entretenimento com preços acessíveis. Recep-
ção e traslado do aeroporto de Las Vegas até o 
hotel. Chegada e hospedagem. 
Nota importante: Neste dia, nosso guia bra-
sileiro encontrará o grupo no hotel. Às 19h30, 
teremos um encontro do grupo com o guia na 
recepção do hotel para apresentação e primeiras 
dicas de viagem.

DIAS 3 E 4 – LAS VEGAS
Café da manhã no hotel. Dois dias inteiramente 
seus e nosso guia oferecerá toda a orientação 
necessária para que você curta a viagem 100%. 
Aproveite tudo o que essa intensa cidade tem 
para oferecer. Você pode visitar as atrações dispo-
níveis nos vários hotéis ao longo da The Strip e 
dar uma volta ao mundo em um único dia. Você 
pode começar o tour passeando na ponte dos sus-
piros 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). 

Com o tour Maravilhas do Oeste Americano, você pode conhecer o melhor de Las 
Vegas, embarcando no clima dos cassinos e na diversidade de luzes das atrações 
noturnas. Logo após, você vai ter a oportunidade de se encantar com as 
centenárias árvores sequoias gigantes em Fresno. Em San Francisco, descubra 
as ruas a bordo do cable car, os bondes que permitem você apreciar a cidade e tirar 
belas fotos. Para encerrar, você pode mergulhar no glamour de Los Angeles, 
conhecendo a “Calçada da fama” e o Universal Studios Hollywood.
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DIA 7 – SAN FRANCISCO
Café da manhã no hotel e, em seguida, saída para 
conhecer a cidade, passando por lugares como 
Financial District, Union Square, Theatre  
District, Nob Hill, Lombard Street, Grace 
Cathedral, Chinatown e Haight Ashbury. 
Visita panorâmica desde a colina de Twin Peaks. 
Na região, você poderá fotografar a Golden Gate 
desde o Palace Of Fine Arts. O tour seguirá por 
Salsalito, com suas vistas, galerias de arte e casas 
vitorianas. Após uma visita ao Ghirardelly Square, 
o circuito chega ao fim no Fisherman´s Warf, que, 
junto com o Pier 39, oferecem opções de lazer 
junto ao mar. O restante do dia é livre. A nossa 
sugestão é fazer um passeio de barco pela Baía e, à 
noite, visitar a North Beach, conhecida como a Lit-
tle Italy, um autêntico coração noturno da cidade, 
repleto de restaurantes. Hospedagem.

DIA 8 – SAN FRANCISCO
Café da manhã no hotel. Dia livre para curtir um 
pouco mais as atrações da cidade. Aproveite para 
curtir as belas ruas a bordo de um cable car ou, 
se preferir, alugue uma bicicleta. A cada ladeira, 
descubra as peculiaridades da região. Você tam-
bém pode repetir uma dos pontos visitados no dia 
anterior, como o Pier 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 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 portos pesqueiros 
da costa oeste. O local foi escolhido por diversos 
poetas e pintores americanos e europeus. Com um 
tour panorâmico pela cidade, você terá a oportuni-
dade de caminhar pelo píer e seguir pela Cannery 
Row, com suas antigas fábricas de conservas, 
atualmente transformadas em restaurantes. 
Tempo livre para almoço (NÃO INCLUSO). A viagem 
seguirá pela 17 Miles Drive, uma bela estrada da 
costa até chegar a Carmel, uma das cidades mais 
charmosas da costa californiana, com lindas praias 
e diversas lojas atraentes. Viagem até chegar à 
região de San Luis Obispo. Hospedagem.

DIA 10 – SAN LUIS OBISPO – SANTA BARBARA 
– MALIBU – LOS ANGELES
Café da manhã no hotel. Partida com destino a 
Los Angeles, passando por Solvang, um povoado 
que parece um cantinho da Dinamarca, seguindo 
até Santa Bárbara, um balneário encantador que 
lembra uma vila colonial espanhola do século XVII. 
O local é conhecido como a Riviera Americana 
devido ao charme de suas ruas com traços da 
arquitetura mediterrânea e construções espa-
nholas. Parada breve para almoço (NÃO INCLUSO) 
próximo ao píer de Santa Bárbara. Continuação da 
viagem que passará por Malibu e Santa Mônica, 
praias mundialmente conhecidas, até chegar a Los 
Angeles, capital do cinema, no fim do dia. Chegada 
no hotel e hospedagem. Restante do dia livre.
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DIA 11 – LOS ANGELES
Café da manhã no hotel e saída para visita à “Cidade 
dos Anjos”. A visita panorâmica pela cidade começa pela 
Cathedral of Our Lady of the Angels, informalmen-
te chamada de Catedral de Los Angeles, com desta-
que para o seu design contemporâneo. Em seguida, o 
próximo destino será o Pier de Santa Monica, um dos 
pontos turísticos mais procurados de Los Angeles, que 
além da espetacular vista para o Oceano Pacífico, umas 
das mais belas da Califórnia, tem como atrativo o fim 
da ROTA 66 e o clássico carrossel. O passeio seguirá 
até Beverly Hills, a sofisticada colina onde vivem os 
grandes artistas de cinema. Você vai conhecer a 
Sunset Strip, o lugar favorito das estrelas, com diver-
sas boutiques de luxo, restaurantes, clubes de rock e 
discotecas. A visita continuará rumo a Griffith 
Observatory, com uma vista espetacular de Los Ange-
les e do famoso letreiro de Hollywood. Para comple-
tar, você vai poder caminhar na “Calçada da Fama” 
e observar as estrelas que decoram uma das atrações 
mais famosas do mundo. Será possível fotografar o 
Grauman’s Chinese Theatre e o Dolby Theatre, 
onde acontece a glamourosa entrega do Oscar. Tour 
pela Universal Studios Hollywood (INGRESSOS 
INCLUSOS), um parque com uma vista incrível para o 
Hollywood Studios, além de uma quantidade imensa 
de galpões, emissoras e estúdios, onde são realiza-
dos grandes sucessos do cinema. Retorno ao hotel e 
hospedagem.

Viva a clima dos 
cassinos em 
Las Vegas,  
o charme de 

San Francisco  
e aproveite  
a animada  

Los Angeles.

Los Angeles - Califórnia, USA.
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Dica TPI

Em Los Angeles, veja uma estrela 
de cinema, tome um coquetel no 
rooftop de um bar ao pôr-do-sol  
ou conheça os museus. Em São 
Francisco, explore a cidade, assista 
a orquestra sinfônica, balé, teatro 
ou ópera famosos mundialmente.

DIA 12 – 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 ativida-
de, praias com o autêntico clima da Califórnia, 
parques temáticos emocionantes, museus incrí-
veis, restaurantes e mercados bastante diver-
sificados com a cultura local. Você também poderá 
aproveitar a vida noturna agitada e repleta de 
opções de compras. Nosso guia brasileiro estará à 
disposição para dar dicas e sugestões. Retorno ao 
hotel e hospedagem.

DIA 13 – LOS ANGELES – BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, 
traslado, SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeropor-
to de Los Angeles. 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 informações 
aos passageiros sobre o traslado de saída.
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O QUE INCLUI

Passeios e visitas conforme roteiro com guias 
locais falando português;

Ingresso para visita ao Universal Studios 
Hollywood; 
Ingresso para visita a Hoover Dam; 
Ingresso para visita a Calico Ghost Town;
Ingresso para visita ao Yosemite Park.

Além de todos os itens que já fazem parte do 
padrão TPI/JTB  Américas listados na página 4 
deste catálogo.

Áereo Sugerido

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

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

Viva o glamour  
e o estilo de 

Hollywood em 
Los Angeles.

Hotéis Previstos ou Similares

Cidade

Las Vegas

Fresno

San
Francisco

San Luis
Obispo

Los
Angeles

Hotel

Aria Resort & Casino  
The Venetian

Doubletree By Hilton Fresno

Hilton San Francisco Union Square 
Parc 55

Holiday Inn Express

Millenium Biltmore 
Doubletree by Hilton Marina del Rey 

CAT

P
P

TS

P
P

TS

P
P

Los Angeles - Califórnia, USA.

* Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras 
opções de hotéis para este tour, consulte a lista completa de 
hotéis na página 7 deste catálogo. 

Horário de check-in: a partir das 15h
Horário de check-out: até as 11h 
 
* Verifique o horário de chegada do seu voo no destino.  
Temos a opção de aquisição de noite adicional para  
acomodação imediata. Consulte.

CATEGORIA: T - Turística; TS - Turística Superior; P - Primeira; 
PS - Primeira Superior; L - Luxo.
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Encantos da

Califórnia

7 noites
San Francisco - 3 noites | San Luis Obispo - 1 noite | Los Angeles - 3 noites

Saídas Garantidas
2017  Nov 17 | Dez 29 
2018 Jan 19 | Fev 16 | Abr 13 | Mai 11 | Jun 15 | Jul 13 e 20 
 Ago 10 e 17 | Set 14 e 21 | Out 12 | Nov 16 | Dez 14 e 29 
2019  Jan 02 e 11 
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Possibilidades de Extensão
 New York - 3 noites – Consulte programação na pág. 107
 Las Vegas - 3 noites - Consulte programação na pág. 111
 Honolulu/Hawaii - 4 noites – Consulte programação na pág. 112

DIA 4 – SAN FRANCISCO
Café da manhã no hotel. Dia livre para curtir um pouco 
mais as atrações da cidade. Aproveite para curtir as 
belas ruas a bordo de um cable car ou, se preferir, 
alugue uma bicicleta. A cada ladeira, descubra as pe-
culiaridades da região. Você também pode repetir uma 
dos pontos visitados no dia anterior, como o Pier 39, 
uma das mais disputadas áreas de lazer da cidade e que 
reserva o Presídio de Alcatraz (INGRESSOS NÃO IN-
CLUSOS), com um incrível tour pelas antigas instalações 
carcerárias. Hospedagem.

DIA 5 – 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 portos pesqueiros da costa oeste. O local 
foi escolhido por diversos poetas e pintores americanos 
e europeus. Com um tour panorâmico pela cidade, você 
terá a oportunidade de caminhar pelo píer e seguir pela 
Cannery Row, com suas antigas fábricas de conservas, 
atualmente transformadas em restaurantes. Tempo 
livre para almoço (NÃO INCLUSO). A viagem seguirá pela 
17 Miles Drive, uma bela estrada da costa até chegar 
a Carmel, uma das cidades mais charmosas da costa 
californiana, com lindas praias e diversas lojas atraen-
tes. Viagem até chegar à região de San Luis Obispo. 
Hospedagem.

DIA 1 – BRASIL – SAN FRANCISCO
Apresentação no aeroporto com destino a San 
Francisco.

DIA 2 – SAN FRANCISCO
Chegada a San Francisco, uma cidade alegre e 
acolhedora. Com um ar de liberdade contagiante e 
grande respeito pelas diferenças, a cidade é conhe-
cida por receber bem imigrantes de todo o mundo, 
a comunidade gay 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. Às 19h30, teremos um encontro do grupo 
com o guia na recepção do hotel para apresentação 
e primeiras dicas de viagem.

DIA 3 – SAN FRANCISCO
Café da manhã no hotel e, em seguida, saída para 
conhecer a cidade, passando por lugares como 
Financial District, Union Square, Theatre  
District, Nob Hill, Lombard Street, Grace 
Cathedral, Chinatown e Haight Ashbury. 
Visita panorâmica desde a colina de Twin Peaks. 
Na região, você poderá fotografar a Golden Gate 
desde o Palace Of Fine Arts. O tour seguirá por 
Salsalito, com suas vistas, galerias de arte e casas 
vitorianas. Após uma visita ao Ghirardelly Square, 
o circuito chega ao fim no Fisherman´s Warf, que, 
junto com o Pier 39, oferecem opções de lazer 
junto ao mar. O restante do dia é livre.  
A nossa sugestão é fazer um passeio de barco pela 
Baía e, à noite, visitar a North Beach, conhecida 
como a Little Italy, um autêntico coração noturno 
da cidade, repleto de restaurantes. Hospedagem.

Descubra os Encantos da Califórnia com este tour. Aproveite para conhecer as 
melhores atrações de San Francisco. Escolha um cable car e reviva a sensação de  
andar de bonde e apreciar a vista da cidade. Veja de perto o famoso cartão-postal,  
a ponte Golden Gate, e curta as opções de lazer no Fisherman´s Wharf e no Pier 39. 
Para completar, mergulhe no fascinante clima de Hollywood em Los Angeles. Faça  
um passeio e tire fotos na “Calçada da fama”. Além disso, conheça onde são 
gravados os grandes sucessos do cinema no Universal Studios Hollywood.
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Você vai se encantar 
com as atrações de 
San Francisco e 

conhecer o fascinante 
clima de Hollywood 

em Los Angeles. 

DIA 6 – SAN LUIS OBISPO – SANTA BARBARA 
– MALIBU – LOS ANGELES
Café da manhã no hotel. Partida com destino a 
Los Angeles, passando por Solvang, um po-
voado que parece um cantinho da Dinamarca, 
seguindo até Santa Bárbara, um balneário 
encantador que lembra uma vila colonial espa-
nhola do século XVII. O local é conhecido como a 
Riviera Americana devido ao charme de suas 
ruas com traços da arquitetura mediterrânea 
e construções espanholas. Parada breve para 
almoço (NÃO INCLUSO) próximo ao píer de Santa 
Bárbara. Continuação da viagem que passará por 
Malibu e Santa Mônica, praias mundialmente 
conhecidas, até chegar à Los Angeles, capital 
do cinema, no fim do dia. Chegada no hotel e hos-
pedagem. Restante do dia livre.

DIA 7 – LOS ANGELES
Café da manhã no hotel e saída para visita à 
“Cidade dos Anjos”. A visita panorâmica pela 
cidade começa pela Cathedral of Our Lady of 
the Angels, informalmente chamada de Catedral 
de Los Angeles, com destaque para o seu design 
contemporâneo. Em seguida, o próximo destino 
será o Pier de Santa Monica, um dos pontos 
turísticos mais procurados de Los Angeles, que 
além da espetacular vista para o Oceano Pacífi-
co, umas das mais belas da Califórnia, tem como 
atrativo o fim da ROTA 66 e o clássico 
carrossel. O passeio seguirá até Beverly Hills, 
a sofisticada colina onde vivem os grandes 
artistas de cinema. Você vai conhecer a Sunset 
Strip, o lugar favorito das estrelas, com diversas 
boutiques de luxo, restaurantes, clubes de rock 
e discotecas. A visita continuará rumo a Griffith 
Observatory, com uma vista espetacular da 
bacia de Los Angeles e do famoso letreiro de 
Hollywood. Para completar, você vai poder cami-
nhar na “Calçada da Fama” e observar as estre-
las que decoram uma das atrações mais famosas 
do mundo. Será possível fotografar o Grauman’s 
Chinese Theatre e o Dolby Theatre, onde 
acontece a glamourosa entrega do Oscar. 
Tour pela Universal Studios Hollywood 
(INGRESSOS INCLUSOS), um parque com uma 
vista incrível para o Hollywood Studios, além de 
uma quantidade imensa de galpões, emissoras e 
estúdios, onde são realizados grandes sucessos 
do cinema. Retorno ao hotel e hospedagem.

DIA 8 – 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 ativi-
dade, praias com o autêntico clima da Califórnia, 
parques temáticos emocionantes, museus 
incríveis, restaurantes e mercados bastante diver-
sificados com a cultura local. Você também pode-
rá aproveitar a vida noturna agitada e repleta 
de opções de compras. Nosso guia brasileiro 
estará à disposição para dar dicas e sugestões. 
Retorno ao hotel e hospedagem.

DIA 9 – LOS ANGELES – BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário apropria-
do, traslado, SEM ASSISTENTE, do hotel até o 
aeroporto de Los Angeles. 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 brasi-
leiro não permaneça na cidade neste dia até que 
o ultimo passageiro embarque de volta ao Brasil. 
Em todo o caso, o guia brasileiro dará previamen-
te todas as informações aos passageiros sobre o 
traslado de saída.
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O QUE INCLUI

Passeios e visitas conforme roteiro com guias 
locais falando português;

Ingresso para visita no Universal Studios 
Hollywood;

Além de todos os itens que já fazem parte do 
padrão TPI/JTB Américas listados na página 4 
deste catálogo.

Hotéis Previstos ou Similares

Áereo Sugerido

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

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

Cidade

San
Francisco

San Luis
Obispo

Los
Angeles

Hotel

Hilton San Francisco Union Square 
Parc 55

Holiday Inn Express

Millenium Biltmore 
Doubletree by Hilton Marina del Rey 

CAT

P
P

TS

P
P

Letreiro de Hollywood - Los Angeles,  USA.

* Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras 
opções de hotéis para este tour, consulte a lista completa de 
hotéis na página 7 deste catálogo. 

Horário de check-in: a partir das 15h
Horário de check-out: até as 11h 
 
* Verifique o horário de chegada do seu voo no destino.  
Temos a opção de aquisição de noite adicional para  
acomodação imediata. Consulte.

CATEGORIA: T - Turística; TS - Turística Superior; P - Primeira; 
PS - Primeira Superior; L - Luxo.
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Canadá

Rio Arco - Calgary, Canadá.
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Toda a diversidade cultural e as melhores atrações do Canadá você encontra nos 
tours da TPI. Você pode conhecer as principais cidades do país, como Toronto,  
Ottawa, Quebec, Montreal, Calgary, Banff, Kelowna e Vancouver. Você vai  
se encantar com as paisagens incríveis das montanhas rochosas. 
É só escolher a sua viagem.
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9 noites
Toronto - 3 noites | Ottawa - 2 noites | Quebec - 2 noites | Montreal - 2 noites

Saídas Garantidas
2017  Nov 09 
2018  Abr 05 | Mai 03, 06 e 10 | Jun 03, 07, 10, 14 e 17 | Jul 02, 06, 09, 12, 16 e 19   
 Ago 02, 06, 09 e 13 | Set 03, 06 e 10 | Out 04 e 11 
 

Vibrante
Leste 
Canadense

To
ro

nt
o 

- C
an

ad
á.
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DIA 4 – TORONTO – CATARATAS DO NIÁGARA 
– TORONTO
Café da manhã no hotel. Saída em direção às famosas 
Cataratas do Niágara. Lá, você embarcará no 
Hornblower Niagara Cruise, um pequeno barco que 
vai até a base das famosas cataratas (INGRESSO INCLU-
SO). Após o passeio, haverá tempo livre para visitar o 
Parque da Rainha Victória e a Table Rock, com  
sua bela vista panorâmica. Regressando pelo Relógio 
Floral e pela Escola de Horticultura, parada em  
Niagara-On-The-Lake, uma cidade simpática e acon-
chegante na entrada do rio Niágara, e um percurso 
incrível ao redor do lago Ontario. O passeio seguirá pelo 
centro da cidade, com destaque para a Queen Street, 
a principal rua da região, repleta de casas com estilo 
vitoriano, cafés, restaurantes e sorveterias.  A visita 
terminará com a chegada a Toronto. Retorno ao hotel e 
hospedagem.

DIA 5 – TORONTO – MIL ILHAS – OTTAWA
Café da manhã no hotel. Saída seguindo pela Thousand 
Islands Parkway, margeando cerca de 1.500 pequenas 
ilhas espalhadas no perímetro do rio São Lourenço. Lá, 
você fará um passeio de barco por meio do arquipéla-
go das “Mil Ilhas” (INGRESSO INCLUSOS). A viagem 
continuará até Ottawa, a capital do Canadá, situada 
às margens do rio que dá nome a cidade e separa as 
províncias de Ontário e Quebec. Nestas províncias, você 
ouvirá inglês e francês pelas ruas e descobrirá o orgulho 
canadense pelos marcos históricos. Chegada ao hotel e 
hospedagem. Restante da tarde livre.

DIA 1 – BRASIL – TORONTO
Apresentação no aeroporto com destino a 
Toronto.

DIA 2 – TORONTO
Chegada a Toronto, que é considerada a maior 
cidade do Canadá, com grande expressão eco-
nômica, apresentando a terceira maior bolsa de 
valores da América do Norte. 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. 
Às 19h30, teremos um encontro do grupo com 
o guia na recepção do hotel para apresentação e 
primeiras dicas de viagem.

DIA 3 – TORONTO
Café da manhã no hotel. Saída para visita aos prin-
cipais pontos turísticos da cidade, como: Palácio 
do Governo, 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), onde você terá uma vista 
panorâmica fantástica da cidade. O almoço NÃO 
ESTÁ INCLUSO, mas sugerimos que a refeição 
seja feita no restaurante giratório da CN Tower. 
Se você gosta de fazer compras, a sugestão é 
passar a tarde no Eaton Centre, com mais de 
230 opções de lojas, ou conhecer os mais de 25 
quilômetros da cidade subterrânea, repleta 
de galerias comerciais e situada embaixo do 
centro financeiro. O restante da tarde é livre. 
Hospedagem.

O tour Vibrante Leste Canadense oferece a você a oportunidade de conhecer 
algumas das principais cidades do país em uma única viagem. Em Toronto, aproveite 
a vista panorâmica da cidade na CN Tower. Você vai apreciar a belezas naturais das 
Cataratas do Niágara, com ingresso incluso para o passeio no Hornblower Niagara 
Cruise. Em Ottawa, curta a região dos Montes Laurentinos, onde estão a maioria 
dos centros de esqui. Em Quebec, conheça a influência francesa na cidade mais 
antiga do país, como o castelo Chateau Frontenac e a velha Quebec. Em Montreal, 
aproveite as várias opções gastronômicas e visite Parque Olímpico e a Basílica  
de Notre Dame. Viva uma experiência cultural única.
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DIA 6 – OTTAWA
Café da manhã no hotel. Saída para conhecer Otta-
wa. A visita começa pelo Parlamento e apresenta 
as mansões do Governador e Primeiro Ministro, 
o canal Rideau e a zona residencial. Nos meses de 
julho e agosto, você também poderá observar a troca 
de guardas, uma herança inglesa no Canadá. Como o 
restante do dia será livre, sugerimos a visita ao Museu 
da Civilização, o mais importante da região, ou a 
Montes Laurentinos, onde estão a maioria dos 
centros de esqui do leste do Canadá. Vale destacar 
que você pode aproveitar estas atrações tanto no 
verão quanto no inverno. À noite, a nossa sugestão 
é um passeio pelo Byward Market, uma área histórica 
restaurada com excelentes opções de bares, pubs e 
restaurantes, além de lojas e boutiques. Hospedagem.

DIA 7 – OTTAWA – CHEMIN DU ROY – QUEBEC CITY
Café da manhã no hotel. Partida de Ottawa com des-
tino a Quebec City, passando por Chemindu Roy, 
que atravessa três das principais regiões turísticas 
de Quebec (Velha Quebec, Lanaudiére e Mauricie) 
e apresenta um rico patrimônio da história francesa 
com suas vilas e mansões. O passeio segue até o 
Santuário de Nossa Senhora do Cabo de 
Madeleine para breve visita. Chegada a Quebec 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 Humanidade. Hospedagem no hotel e restante da 
tarde livre.

DIA 8 – QUEBEC CITY
Café da manhã no hotel. Partida para visita panorâmica 
aos principais pontos turísticos, como o interior do 
Chateau Frontenac, castelo símbolo do Canadá Fran-
cês, o centro 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. Você pode sentir o clima secular 
desta cidade caminhando por suas ruas estreitas e 
apreciando artistas e músicos por toda a parte. Retorno 
ao hotel e restante do dia livre. Sugerimos uma visita 
à velha Quebec, com seus restaurantes e tabernas 
típicas, repletas do sabor francês.

DIA 9 – QUEBEC CITY – L’ILIE D’ORLEANS – 
MONTMORENCY FALL – MONTREAL
Café da manhã no hotel. Saída para visita à L’ile 
d’Orléans, ilha histórica e tradicional com belas pai-
sagens ao longo do rio São Lourenço, berço da Nova 
França. O local oferece uma experiência cultural 
única, com variedade e ótimas opções turísticas.  A 
viagem seguirá até a Montmorency Falls, a maior 
cachoeira da região com uma altura de cerca de 30 
metros a mais do que as encontradas nas cataratas 
do Niágara. No início da tarde, chegada à cidade de 
Montreal, capital cultural e da moda do Canadá. Hos-
pedagem e restante do dia livre. Sugerimos visita ao 
cassino de Montreal. 

DIA 10 – MONTREAL
Café da manhã no hotel. Saída para visita a Montreal, 
uma cidade cosmopolita de língua francesa que se 
destaca, entre outras razões, por sua vida noturna e 
gastronômica. Você vai conhecer as áreas 
financeira e comercial, a Praça de Armas, o 
Parque Olímpico, sede dos jogos olímpicos em 1976, 
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. Hospedagem e restante do 
dia livre. Se você preferir continuar explorando a ci-
dade, nossa sugestão é uma visita à Velha Montreal, 
com seus prédios clássicos do século XVII. Se você gos-
ta de compras, a dica é um passeio pelas ruas Saint 
Catherine, Saint Denis e avenida Laurier.

DIA 11 – MONTREAL – BRASIL
Café da manhã no hotel. Traslado, SEM ASSISTENTE, 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 último passa-
geiro embarque de volta ao Brasil. Em todo caso, o guia 
brasileiro dará previamente todas as informações aos 
passageiros sobre o traslado de saída.

Viva uma experiência 
cultural única, que 
mescla influências 

inglesas e francesas



79

Hotéis Previstos ou Similares

Áereo Sugerido

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

O QUE INCLUI

Passeios e visitas conforme roteiro com guias 
locais falando português;

Ingresso para visita ao CN Tower;
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.

Além de todos os itens que já fazem parte do 
padrão TPI/JTB Américas listados na página 4 
deste catálogo.

CAT

P
P

P 
P

P
P

P
P

Old Quebec City - Quebec, Canadá.

Conhecendo algumas 
das principais 

cidades do Canadá: 
Toronto, Ottawa, 

Quebec e Montreal.

* Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras 
opções de hotéis para este tour, consulte a lista completa de 
hotéis na página 7 deste catálogo. 

Horário de check-in: a partir das 15h
Horário de check-out: até as 11h 
 
* Verifique o horário de chegada do seu voo no destino.  
Temos a opção de aquisição de noite adicional para  
acomodação imediata. Consulte.

CATEGORIA: T - Turística; TS - Turística Superior; P - Primeira; 
PS - Primeira Superior; L - Luxo.

Cidade

Toronto

Ottawa

 
Quebec

Montreal

Hotel

Sheraton Centre Toronto Hotel 
Chelsea Hotel

Delta Ottawa City Centre 
Lord Elgin

Delta Quebec
Chateau Laurier

Marriott Chetau Champlain 
Le Center Sheraton
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Espetacular
Oeste 
Canadense

7 noites
Calgary - 1 noite | Banff - 2 noites | Kelowna - 1 noite | Vancouver - 3 noites

Saídas Garantidas
2018  Mai 12 | Jun 09 e 16 | Jul 03, 15 e 21 
 Ago 04 e 11 | Set 08 e 15 | Out 13
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DIA 4 – 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. A bordo  de um Ice Explorer 
(INGRESSOS INCLUSOS), um veículo especial para a 
neve e com um motorista-guia experiente, que contará 
informações fascinantes sobre as geleiras, você fará um 
passeio que até o Glaciar Athabasca, um dos principais 
glaciais da região. Parada para almoço (NÃO INCLUSO) 
e, à 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 Glaciar Victoria, que domina este cenário de monta-
nhas incríveis. Retorno ao hotel e hospedagem.

DIA 5 – BANFF – BANFF – KELOWNA
Café da manhã no hotel. Neste dia, a viagem vai cruzar 
as espetaculares Montanhas Rochosas atravessando a 
província de Alberta até chegar a Columbia Britânica. 
Você vai descobrir porque esta estrada já foi considerada 
a mais bonita do mundo, por sua paisagem deslum-
brante. Continuando o percurso, o passeio vai seguir por 
Golden, Rogers Pass, Three Valley Gap e Vernon 
até chegar à cidade de Kelowna, no coração de 
Okanagan Valley, região produtora de renomados 
vinhos e deliciosas frutas.

DIA 6 – KELOWNA – VANCOUVER
Café da manhã no hotel. Saída de Okanagan Valley com 
destino a Vancouver.  A viagem vai percorrer ao redor 
do rio Fraiser passando pelas cidades de Merrit, Hope 
e Chilliwack. Chegada a Vancouver pela tarde e hospe-
dagem. Restante do dia livre. Consulte nosso guia para 
ter dicas e informações sobre as melhores atrações.

DIA 1 – BRASIL – CALGARY
Apresentação no aeroporto com destino a Calgary.

DIA 2 – CALGARY
Chegada a Calgary. Com pouco mais de 1 milhão 
de habitantes, Calgary é uma das cidades mais 
limpas do mundo. Reconhecida como “Capital do 
Petróleo do Canadá”, Calgary é umas das cida-
des mais importantes para a economia do país e 
o portão de entrada das Montanhas Rochosas 
Canadenses. Recepção e traslado do aeroporto de 
Calgary até o hotel, chegada e hospedagem. Nota 
importante: Neste dia, nosso guia brasileiro 
encontrará o grupo no hotel. Às 19h30, teremos 
um encontro do grupo com o guia na recepção 
do  hotel para apresentação e primeiras dicas de 
viagem.

DIA 3 – CALGARY – BANFF
Café da manhã no hotel. Partida em direção à 
cidade de Banff. No caminho, haverá uma breve 
parada no Canadá Olympic Park – inaugurado 
para as olimpíadas de 1988. O parque abriga in-
críveis pistas de esqui, trenó e mountain bike. 
Banff é uma cidade situada no magnífico Parque 
Nacional de Banff, contornado por um anel de 
belas montanhas rochosas. O local é patrimônio 
da Unesco e primeiro parque nacional do Canadá. 
Lá, você poderá subir na gôndola (INGRESSOS 
INCLUSOS), conhecida como Sulphur Mountain 
(Montanha Sulfurosa), para ter uma vista pano-
râmica da cidade e do parque. Com um pouco de 
sorte, você poderá ver alguns ursos que habitam a 
região. Chegada e acomodação no hotel. Restante 
do dia livre. 

Seu sonho é conhecer paisagens que parecem até cenário de cinema? Então, o tour 
Espetacular Oeste Canadense é a viagem que você procura. Você vai se encantar com 
as montanhas rochosas passeando no teleférico na gôndola Sulphur Mountain, 
em Banff, explorando as geleiras no Ice Explorer, em Columbia Icefields, além de 
apreciar os vinhos de Kelowna. Em Vancouver, conheça as belezas da cidade e curta 
o passeio de barco para a Ilha de Vancouver, na cidade Victória, e a visita aos 
Jardins Butchart.

Possibilidades de Extensão
 New York - 3 noites - Consulte programação na pág. 107
 Whistler - 2 noites – Consulte programação na pág. 113
 Whistler & New York - 5 Noites – Consulte programação na pág. 116
 Cruzeiro ao Alaska - 10 noites – Consulte programação e preços na pág. 114
 Cruzeiro ao Alaska com New York - 8 noites – Consulte programação e preços na pág. 115
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DIA 7 – VANCOUVER
Café da manhã no hotel. Saída para visita à cidade de 
Vancouver, considerada a mais importante do oeste ca-
nadense. Vancouver é uma cidade bonita por natureza, 
misturando uma paisagem que reúne mar, montanhas, 
florestas, rios e arquitetura moderna. Você vai conhecer 
o Stanley Park, maior parque municipal da América 
do Norte e famoso por um belo caminho à beira mar. 
Como a cidade tem grande influência asiática, a visita 
inclui Chinatown para você saber um pouco do que 
esta cultura trouxe para a região. Na sequência, será a 
vez do bairro histórico de Gastown, com sua mistura 
de edificações vitorianas, lojas, pubs e cervejarias, além 
Robson Street, famosa e movimentada rua com lojas, 
restaurantes e cafés. Você também terá a oportunida-
de de avistar o Canada Plase, terminal de onde par-
tem os navios para o Alaska.  Restante da tarde livre e 
hospedagem. Consulte nosso guia para ter as melhores 
dicas e informações. 

DIA 8 – 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), considerados os 
mais belos do país. Continuando a visita à cidade de 
Victoria, você vai conhecer pontos importantes como: 
Porto Bation Square, Assembléia Legislativa e 
o famoso e tradicional Empress. Retorno de ferry a 
Vancouver. Chegada no fim do dia e hospedagem.

DIA 9 – 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 
traslado 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 saída.
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Você vai se encantar 
com as paisagens  
de tirar o fôlego. 
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Hotéis Previstos ou Similares

Áereo Sugerido

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

Cidade

Calgary

Banff

Kelowna

Vancouver

Hotel

Delta Calgary Downtown

Inn’s of Banff

Sandman Hotel Kelowna 
 
Sheraton Vancouver Wall Center 
Delta Vancouver Suites

O QUE INCLUI

Passeios e visitas conforme roteiro com guias 
locais falando português;

Ingresso à gôndola 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.

Além de todos os itens que já fazem parte do 
padrão TPI/JTB Américas listados na página 4 
deste catálogo.

CAT

P

TS

TS

P 
P

Stanley Park - Vancouver, Canadá.

Desde as montanhas no 
teleférico na gôndola Sulphur 

Mountain, em Banff, explorando 
as geleiras no Ice Explorer,  

em Columbia Icefields,  
até os Jardins Butchart, perto  

dacidade de Victória.

* Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras 
opções de hotéis para este tour, consulte a lista completa de 
hotéis na página 7 deste catálogo. 

Horário de check-in: a partir das 15h
Horário de check-out: até as 11h 
 
* Verifique o horário de chegada do seu voo no destino.  
Temos a opção de aquisição de noite adicional para  
acomodação imediata. Consulte.

CATEGORIA: T - Turística; TS - Turística Superior; P - Primeira; 
PS - Primeira Superior; L - Luxo.
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Canadá,
Diversidade e Magia

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
2018  Mai 03 | Jun 07 | Jul 06 e 12 | Ago 02 | Set 06 | Out 04
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Uma verdadeira viagem ao coração do Canadá. É assim que você vai se sentir com o 
tour Canadá, Diversidade e Magia. São 16 noites para você conhecer toda a riqueza 
cultural e as belezas naturais do país. Em Toronto, aproveite a vista da cidade na 
CN Tower e a grandiosidade das Cataratas do Niágara. Em Ottawa, curta os 
centros de esqui nos Montes Laurentinos. Em Quebec, conheça o castelo Chateau 
Frontenac e a velha Quebec. Em Montreal, visite o Parque Olímpico e a Basílica 
de Notre Dame. Você vai se deslumbrar com as paisagens das montanhas rochosas 
na gôndola Sulphur Mountain, em Banff, e explorando as geleiras no Ice Explorer, 
em Columbia Icefields. Para completar, deguste vinhos deliciosos em Kelowna e 
aprecie os belos Jardins Butchart, em Vancouver.

Possibilidades de Extensão
 New York – 3 noites – Consulte programação na pág. 107
 Whistler – 2 noites – Consulte programação na pág. 113
 Whistler & New York – 5 Noites – Consulte programação na pág. 116
 Cruzeiro ao Alaska – 10 noites – Consulte programação e preços na pág. 114
 Cruzeiro ao Alaska com New York – 8 noites – Consulte programação e preços na pág. 115 

DIA 1 – BRASIL – TORONTO
Apresentação no aeroporto com destino a Toronto.

DIA 2 – TORONTO
Chegada a Toronto, que é considerada a maior 
cidade do Canadá, com grande expressão econômica, 
apresentando a terceira maior bolsa de valores da 
América do Norte. Recepção e traslado do aeropor-
to de Toronto até o hotel. Chegada e hospedagem. 
Nota importante: Neste dia, nosso guia brasileiro 
encontrará o grupo no hotel. Às 19h30, teremos um 
encontro do grupo com o guia na recepção do hotel 
para apresentação e primeiras dicas de viagem.

DIA 3 – TORONTO
Café da manhã no hotel. Saída para visita aos princi-
pais pontos turísticos da cidade, como: Palácio  
do Governo, Universidade, o boêmio bairro de  
Yorkville, Chinatown, City Hall – que marca o iní-
cio 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), onde você terá uma vista panorâmica 
fantástica da cidade. O almoço NÃO ESTÁ INCLUSO, 
mas sugerimos que a refeição seja feita no restau-
rante giratório da CN Tower. Se você gosta de fazer 
compras, a sugestão é passar a tarde no Eaton 
Centre, com mais de 230 opções de lojas, ou conhe-
cer os mais de 25 quilômetros da cidade 
subterrânea, repleta de galerias comerciais e 
situada embaixo do centro financeiro. O restante da 
tarde é livre. Hospedagem.

DIA 4 – TORONTO – CATARATAS DO NIÁGARA 
– TORONTO
Café da manhã no hotel. Saída em direção às famosas 
Cataratas do Niágara. Lá, você embarcará no 
Hornblower Niagara Cruise, um pequeno barco 
que vai até a 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 bela vista panorâmica. Regressando pelo 
Relógio Floral e pela Escola de Horticultura, parada 
em Niagara-On-The-Lake, uma cidade simpática e 
aconchegante na entrada do rio Niágara, e um percurso 
incrível ao redor do lago Ontario. O passeio seguirá 
pelo centro da cidade, com destaque para a Queen 
Street, a principal rua da região, repleta de casas com 
estilo vitoriano, cafés, restaurantes e sorveterias.   
A visita terminará com a chegada a Toronto. Retorno  
ao hotel e hospedagem.

DIA 5 – TORONTO – MIL ILHAS – OTTAWA
Café da manhã no hotel. Saída seguindo pela 
Thousand Islands Parkway, margeando cerca de 
1.500 pequenas ilhas espalhadas no perímetro do rio 
São Lourenço. Lá, você fará um passeio de barco por 
meio do arquipélago das “Mil Ilhas” (INGRESSO 
INCLUSOS). A viagem continuará até Ottawa, a capital 
do Canadá, situada às margens do rio que dá nome a 
cidade e separa as províncias de Ontário e Quebec. Nes-
tas províncias, você ouvirá inglês e francês pelas ruas e 
descobrirá o orgulho canadense pelos marcos históricos. 
Chegada ao hotel e hospedagem. Restante da tarde 
livre.
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DIA 6 – OTTAWA
Café da manhã no hotel. Saída para conhecer Ottawa. A 
visita começa pelo Parlamento e apresenta as mansões 
do Governador e Primeiro Ministro, o canal 
Rideau e a zona residencial. Nos meses de julho e 
agosto, você também poderá observar a troca de 
guardas, uma herança inglesa no Canadá. Como o res-
tante do dia será livre, sugerimos a visita ao Museu da 
Civilização, o mais importante da região, ou a 
Montes Laurentinos, onde estão a maioria dos centros 
de esqui do leste do Canadá. Vale destacar que você 
pode aproveitar estas atrações tanto no verão 
quanto no inverno. À noite, a nossa sugestão é um pas-
seio pelo Byward Market, uma área histórica restaurada 
com excelentes opções de bares, pubs e restaurantes, 
além de lojas e boutiques. Hospedagem.

DIA 7 – OTTAWA – CHEMIN DU ROY – QUEBEC CITY
Café da manhã no hotel. Partida de Ottawa com desti-
no a Quebec City, passando por Chemindu Roy, que 
atravessa três das principais regiões turísticas de Quebec 
(Velha Quebec, Lanaudiére e Mauricie) e apresenta 
um rico patrimônio da história francesa com suas vilas 
e mansões. O passeio segue até o Santuário de Nossa 
Senhora do Cabo de Madeleine para breve visita. Che-
gada a Quebec City, cidade mais antiga do Canadá e que 
representa um pedaço da França em território canaden-
se. O lugar foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio 
Cultural da Humanidade. Hospedagem no hotel e restante 
da tarde livre.

DIA 8 – QUEBEC CITY
Café da manhã no hotel. Partida para visita panorâmica 
aos principais pontos turísticos, como o interior do  
Chateau Frontenac, castelo símbolo do Canadá 
Francês, o centro financeiro, a residência dos em-
baixadores, 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. 
Você pode sentir o clima secular desta cidade caminhando 
por suas ruas estreitas e apreciando artistas e músicos 
por toda a parte. Retorno ao hotel e restante do dia livre. 
Sugerimos uma visita à velha Quebec, com seus restau-
rantes e tabernas típicas, repletas do sabor francês.

DIA 9 – QUEBEC CITY – L’ILIE D’ORLEANS – 
MONTMORENCY FALL – MONTREAL
Café da manhã no hotel. Saída para visita a L’ile 
d’Orléans, ilha histórica e tradicional com belas pai-
sagens ao longo do rio São Lourenço, berço da Nova 
França. O local oferece uma experiência cultural 
única, com variedade e ótimas opções turísticas.  A 
viagem seguirá até a Montmorency Falls, a maior 
cachoeira da região com uma altura de cerca de 30 
metros a mais do que as encontradas nas cataratas 
do Niágara. No início da tarde, chegada à cidade de 
Montreal, capital cultural e da moda do Canadá. Hos-
pedagem e restante do dia livre. Sugerimos visita ao 
cassino de Montreal. 

DIA 10 – MONTREAL
Café da manhã no hotel. Saída para visita a Montreal, 
uma cidade cosmopolita de língua francesa que se 
destaca, entre outras razões, por sua vida noturna e 
gastronômica. Você vai conhecer as áreas 
financeira e comercial, a Praça de Armas, o Par-
que Olímpico, sede dos jogos olímpicos em 1976, 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. Hospedagem e restante 
do dia livre. Se você preferir continuar explorando a 
cidade, nossa sugestão é uma visita à Velha 
Montreal, com seus prédios clássicos do século XVII. 
Se você gosta de compras, a dica é um passeio pelas 
ruas Saint Catherine, Saint Denis e 
avenida Laurier.

Você pode conhecer 
algumas das principais 

cidades do país com 
forte influência 

francesa e grandes 
atrações.
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DIA 11 – MONTREAL – CALGARY
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto de Montreal 
para embarque em voo com destino à cidade de Calgary, 
portão de entrada das famosas Montanhas Rochosas Cana-
denses, para passar a noite antes de seguir viagem. Recepção 
e traslado do aeroporto de Calgary até o hotel. 
Nota importante: Nosso guia brasileiro encontrará o grupo 
no hotel.

DIA 12 – CALGARY – BANFF
Café da manhã no hotel. Partida em direção à cidade de 
Banff. No caminho, haverá uma breve parada no Canadá 
Olympic Park – inaugurado para as olimpíadas de 1988. O 
parque abriga incríveis pistas de esqui, trenó e mountain 
bike. Banff é uma cidade situada no magnífico Parque 
Nacional de Banff, contornado por um anel de belas mon-
tanhas rochosas. O local é patrimônio da Unesco e primeiro 
parque nacional do Canadá. Lá, você poderá subir na gôndola 
(INGRESSOS INCLUSOS), conhecida como Sulphur 
Mountain (Montanha Sulfurosa), para ter uma vista pano-
râmica da cidade e do parque. Com um pouco de sorte, você 
poderá ver alguns ursos que habitam a região. Chegada e 
acomodação no hotel. Restante do dia livre. 

DIA 13 – BANFF – ICEFIELDS – LAKE LOUISE 
– BANFF
Café da manhã no hotel. Partida para uma expe-
riência 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. 
A bordo de um Ice Explorer (INGRESSOS INCLU-
SOS), um veículo especial para a neve e com um 
motorista-guia experiente, que contará informa-
ções fascinantes sobre as geleiras, você fará um 
passeio que até o Glaciar Athabasca, um dos 
principais glaciais da região. Parada para almoço 
(NÃO INCLUSO) e, à tarde, partida para visita a 
Lake Louise, com suas águas azuis criadas a par-
tir do degelo das montanhas ao seu redor.  
O local é ideal para fotos, principalmente, o Glaciar 
Victoria, que domina este cenário de montanhas 
incríveis. Retorno ao hotel e hospedagem.

DIA 14 – BANFF – KELOWNA
Café da manhã no hotel. Neste dia, a viagem vai 
cruzar as espetaculares Montanhas Rochosas 
atravessando a província de Alberta até chegar 
a Columbia Britânica. Você vai descobrir porque 
esta estrada já foi considerada a mais bonita do 
mundo, por sua paisagem deslumbrante. Conti-
nuando o percurso, o passeio vai seguir por 
Golden, Rogers Pass, Three Valley Gap e 
Vernon até chegar à cidade de Kelowna, no 
coração de Okanagan Valley, região produtora 
de renomados vinhos e deliciosas frutas.

Além das atrações 
urbanas, você também 
vai ter a oportunidade  

de ver paisagens 
incríveis!

Basílica de Notre Dame - Montreal, Canadá.
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DIA 15 – KELOWNA – VANCOUVER
Café da manhã no hotel. Saída de Okanagan Valley com destino  
a Vancouver. A viagem vai percorrer ao redor do rio Fraiser 
passando pelas cidades de Merrit, Hope e Chilliwack. Chegada a 
Vancouver pela tarde e hospedagem. Restante do dia livre. 
Consulte nosso guia para ter dicas e informações sobre as 
melhores atrações.

DIA 16 – VANCOUVER
Café da manhã no hotel. Saída para visita à cidade de Vancouver, 
considerada a mais importante do oeste canadense. Vancouver é 
uma cidade bonita por natureza, misturando uma paisagem que 
reúne mar, montanhas, florestas, rios e arquitetura moderna. Você 
vai conhecer o Stanley Park, maior parque municipal da América 
do Norte e famoso por um belo caminho à beira mar. Como a cidade 
tem grande influência asiática, a visita inclui Chinatown para você 
saber um pouco do que esta cultura trouxe para a região. Na sequ-
ência, será a vez do bairro histórico de Gastown, com sua mistura 
de edificações vitorianas, lojas, pubs e cervejarias, além Robson 
Street, famosa e movimentada rua com lojas, restaurantes e cafés. 
Você também terá a oportunidade de avistar o Canada Plase, 
terminal de onde partem os navios para o Alaska.  Restante da 
tarde livre e hospedagem. Consulte nosso guia para ter as 
melhores dicas e informações. 

DIA 17 – 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), considerados os mais belos do 
país. Continuando a visita à cidade de Victoria, você vai conhecer 
pontos importantes como: Porto Bation Square, Assembléia 
Legislativa, o famoso e tradicional Empress, além do Museu de 
cera. Retorno de ferry a Vancouver. Restante do dia livre. Sugeri-
mos uma ida ao Canada Plaza, próximo ao Stanley Park, o local é 
um dos cartões-postais de Vancouver e abriga restaurantes, lojas, 
cafés e outras atrações. Hospedagem.

DIA 18 – 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 traslado 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 infor-
mações aos passageiros sobre o traslado de saída.
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O QUE INCLUI

Passeios e visitas conforme roteiro com guias 
locais falando português;

Ingresso para visita à CN Tower; 
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 para a gôndola Sulphur Mountain 
para vista panorâmica; 
Ticket para passeio em Columbia Icefields; 
Ticket de ferry boat para passeio à Ilha de Van-
couver, cidade de Victória;
Ingresso para Jardins Butchart.

Além de todos os itens que já fazem parte do 
padrão TPI/JTB Américas listados na página 4 
deste catálogo.

Dica TPI
Encante-se com as paisagens de tirar o 
fôlego do Canadá. Desde os campos verdes 
de Vancouver até os prédios de Toronto. 
Aproveite a vista do Lake Louise, no Parque 
Nacional de Banff, o lago tem água com 
tom de esmeraldas derretidas das geleiras.

Hotéis Previstos ou Similares

Áereo Sugerido

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

Cidade

Toronto

 
Ottawa

 
Quebec

Montreal

Calgary 

Banff

Kelowna

Vancouver

Hotel

Sheraton Center Toronto Hotel
Chelsea Hotel
l
Delta Ottawa City Center
Lord Elgin

Delta Quebec
Chateau Laurier

Marriott Chateau Champlain
Le Center Sheraton

Delta Calgary Downtown

Inn’s of Banff

Sandman Hotel Kelowna 

Sheraton Vancouver Wall Center 
Delta Vancouver Suites

CAT

P 
P

P
P 

P 
P

P
P

P
P 
 

TS
 
P 
P

* Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras 
opções de hotéis para este tour, consulte a lista completa de 
hotéis na página 7 deste catálogo. 

Horário de check-in: a partir das 15h
Horário de check-out: até as 11h 
 
* Verifique o horário de chegada do seu voo no destino.  
Temos a opção de aquisição de noite adicional para  
acomodação imediata. Consulte.

CATEGORIA: T - Turística; TS - Turística Superior; P - Primeira; 
PS - Primeira Superior; L - Luxo.

Montreal  - Canadá.
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Estados 
Unidos &
Canadá

New York - USA.
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Aqui você vai encontrar tours que reúnem as melhores atrações dos Estados 
Unidos, como  Washington, Boston e New York, e também do Canadá, como 
Toronto, Ottawa, Quebec e Montreal. Desta forma, você pode conhecer cidades 
icônicas de cada país e aproveitar ao máximo a sua viagem. É só escolher  
o tour que é a opção ideal para você.
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Los Angeles,  USA

Conhecendo
Dois Países, 
Descobrindo
Três Culturas

15 noites
Washington D.C. - 2 noites | Niagara - 1 noite | Toronto - 2 noites | Ottawa - 2 noites 
Quebec - 2 noites | Montreal - 2 noites | Boston - 1 noite | New York - 3 noites

Saídas Garantidas
2018  Jun 07 | Jul 05 | Set 04
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DIA 4 – WASHINGTON – NIAGARA FALLS (EUA)
Café da manhã no hotel. Partida em direção às 
Cataratas do Niágara. Início do percurso chegando 
até Corning, atravessando os Montes Apalaches, e 
passando pelos estados de Pennsylvania, Maryland  
e New York. Chegada à Niagara e hospedagem. À noite, 
com o nosso guia, você poderá apreciar o espetáculo das 
cataratas iluminadas (iluminação sujeita ao calendário 
local). Retorno ao hotel.

DIA 5 – NIAGARA FALLS (EUA) – NIAGARA FALLS 
(CANADÁ) – TORONTO
Café da manhã no hotel. Partida para cruzar a fronteira 
dos Estados Unidos e seguir em direção ao Canadá. Após 
devida imigração, chegada às famosas Cataratas do Niá-
gara. Lá, você embarcará no Hornblower Niagara 
Cruise, um pequeno barco que vai até a base das fa-
mosas cataratas (INGRESSO INCLUSO). Após o passeio, 
haverá tempo livre para visitar o Parque da Rainha 
Victória e a Table Rock, com sua bela vista panorâmi-
ca. Regressando pelo Relógio Floral e pela Escola de 
Horticultura, parada em Niagara-On-The-Lake, uma 
cidade simpática e aconchegante na entrada do rio Niá-
gara, e um percurso incrível ao redor do lago Ontario. 
O passeio seguirá pelo centro da cidade, com destaque 
para a Queen Street, a principal rua da região, reple-
ta de casas com estilo vitoriano, cafés, restaurantes e 
sorveterias. A visita terminará com a chegada a Toronto. 
Retorno ao hotel e hospedagem.

DIA 6 – TORONTO
Café da manhã no hotel. Saída para visita aos principais 
pontos turísticos da cidade, como: Palácio do Governo, 
Universidade, o boêmio bairro de Yorkville, Chinato-
wn, 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), onde você terá 
uma vista panorâmica fantástica da cidade. O almoço 
NÃO ESTÁ INCLUSO, mas sugerimos que a refeição 

DIA 1 – BRASIL – WASHINGTON
Apresentação no aeroporto com destino a 
Washington.

DIA 2 – WASHINGTON
Chegada à Washington D.C., a famosa capital dos 
Estados Unidos. Conhecida principalmente pela 
Casa Branca, sede do governo que ganha desta-
que nos noticiários, Washington D.C. é um ótimo 
destino turístico, com muitas opções que você 
pode explorar. Lá estão monumentos ícones da 
história norte-americana, salas de 
espetáculos e museus incríveis com muita 
cultura e arte. Recepção e traslado do aeroporto 
de Washington D.C. até o hotel. Nota Importante: 
Neste dia, nosso guia brasileiro encontrará o grupo 
no hotel. Às 19h30, teremos um encontro do gru-
po com o guia na recepção do hotel para apresenta-
ção e primeiras dicas de viagem.

DIA 3 – WASHINGTON
Café da manhã no hotel. Em seguida, saída para 
visita panorâmica à cidade de Washington D.C., a 
monumental capital dos EUA, totalmente planejada 
e com imensos parques. A primeira visita do dia será 
ao Arlington Cemetery (INGRESSOS INCLUSOS), 
para ver a sepultura de importantes personali-
dades, como John Kennedy e Jacqueline Onassis. 
Continuando a programação, você vai conhecer o 
National Air and Space Museum, o mais visitado 
do mundo, que abriga grandes invenções, desde o 
primeiro avião até as modernas cápsulas espaciais 
que transportaram os astronautas. 
Para completar, você também verá importantes 
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 
hospedagem.

O nome do tour Conhecendo Dois Países, Descobrindo Três Culturas já resume o que você 
vai encontrar: as melhores atrações para você conhecer dois países em uma única viagem. 
Nos Estados Unidos, você pode conhecer um pouco da história americana visitando os 
diversos monumentos e museus em Washington D.C., incluindo a Casa Branca e o Capi-
tólio. Em Boston, sinta o clima jovial da cidade e veja universidades conhecidas mundial-
mente. Em New York, aproveite os agitos da cidade, desde os shows da Broadway até as 
compras na Times Square. Já no Canadá, você pode apreciar a belezas naturais das Catara-
tas do Niágara, aproveitar a vista panorâmica de Toronto na CN Tower, curtir a região dos 
Montes Laurentinos com os centros de esqui em Ottawa, conhecer a influência france-
sa em Quebec, além de degustar as várias opções gastronômicas em Montreal.
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seja feita no restaurante giratório da CN Tower. 
Se você gosta de fazer compras, a sugestão é 
passar a tarde no Eaton Centre, com mais de 
230 opções de lojas, ou conhecer os mais de 25 
quilômetros da cidade subterrânea, repleta 
de galerias comerciais e situada embaixo do 
centro financeiro. O restante da tarde é livre. 
Hospedagem.

DIA 7 – TORONTO – MIL ILHAS – OTTAWA
Café da manhã no hotel. Saída seguindo pela 
Thousand Islands Parkway, margeando cerca 
de 1.500 pequenas ilhas espalhadas no períme-
tro do rio São Lourenço. Lá, você fará um passeio 
de barco por meio do arquipélago das “Mil 
Ilhas” (INGRESSO INCLUSOS). A viagem continu-
ará até Ottawa, a capital do Canadá, situada às 
margens do rio que dá nome a cidade e separa as 
províncias de Ontário e Quebec. Nestas provín-
cias, você ouvirá inglês e francês pelas ruas e 
descobrirá o orgulho canadense pelos marcos 
históricos. Chegada ao hotel e hospedagem. 
Restante da tarde livre. 

DIA 8 – OTTAWA
Café da manhã no hotel. Saída para conhecer Ot-
tawa. A visita começa pelo Parlamento e apre-
senta as mansões do Governador e Primeiro 
Ministro, o canal Rideau e a zona residencial. 
Nos meses de julho e agosto, você também po-
derá observar a troca de guardas, uma herança 
inglesa no Canadá. Como o restante do dia será 
livre, sugerimos a visita ao Museu da Civiliza-
ção, o mais importante da região, ou a Montes 
Laurentinos, onde estão a maioria dos centros 
de esqui do leste do Canadá. Vale destacar que 
você pode aproveitar estas atrações tanto no 
verão quanto no inverno. À noite, a nossa su-
gestão é um passeio pelo Byward Market, uma 
área histórica restaurada com excelentes opções 
de bares, pubs e restaurantes, além de lojas e 
boutiques. Hospedagem.

DIA 9 – OTTAWA – CHEMIN DU ROY – 
QUEBEC CITY
Café da manhã no hotel. Partida de Ottawa com 
destino a Quebec City, passando por 
Chemindu Roy, que atravessa três das principais 
regiões turísticas de Quebec (Velha Quebec, 
Lanaudiére e Mauricie) e apresenta um rico 
patrimônio da história francesa com suas vilas 
e mansões. O passeio segue até o Santuário de 
Nossa Senhora do Cabo de Madeleine para 
breve visita. Chegada a Quebec City, cidade 
mais antiga do Canadá e que representa um 
pedaço da França em território canadense.  
O lugar foi reconhecido pela Unesco como Patri-
mônio Cultural da Humanidade. Hospedagem no 
hotel e restante da tarde livre. 

DIA 10 – QUEBEC CITY
Café da manhã no hotel. Partida para visita pa-
norâmica aos principais pontos turísticos, como o 
interior do Chateau Frontenac, castelo símbolo 
do Canadá Francês, o centro 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. 
Você pode sentir o clima secular desta cidade 
caminhando por suas ruas estreitas e apreciando 
artistas e músicos por toda a parte. Retorno ao 
hotel e restante do dia livre. Sugerimos uma 
visita à velha Quebec, com seus restaurantes e 
tabernas típicas, repletas do sabor francês.

DIA 11 – QUEBEC CITY – L’ILIE D’ORLEANS – 
MONTMORENCY FALL – MO que as encontradas 
nas Cataratas do Niágara. No início da tarde, che-
gada à cidade de Montreal, capital cultural e da 
moda do Canadá. Hospedagem e restante do dia 
livre. Sugerimos visita ao cassino de Montreal. 

Velha Montreal - Quebec, Canadá.
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DIA 12 – MONTREAL
Café da manhã no hotel. Saída para visita a Mon-
treal, uma cidade cosmopolita de língua fran-
cesa que se destaca, entre outras razões, por sua 
vida noturna e gastronômica. Você vai conhe-
cer as áreas financeira e comercial, a Praça 
de Armas, o Parque Olímpico, sede dos jogos 
olímpicos em 1976, a Basílica de Notre Dame 
(INGRESSOS INCLUSOS), considerada um dos sím-
bolos mais importantes da Old Montreal, o majesto-
so oratório de St. Joseph, entre outros pontos da 
cidade. Hospedagem e restante do dia livre.  
Se você preferir continuar explorando a cidade,  
nossa sugestão é uma visita à Velha Montre-
al, com seus prédios clássicos do século XVII. Se 
você gosta de compras, a dica é um passeio pelas 
ruas Saint Catherine, Saint Denis e avenida 
Laurier.

DIA 13 – MONTREAL – BOSTON
Café da manhã no hotel. Saída para início da via-
gem com destino aos Estados Unidos. Chegada a 
Boston, repleta de história, esta cidade mistura o 
clássico e o moderno, ao mesmo tempo, e man-
tém todas as suas características históricas. Com 
espírito jovem, a cidade está sempre pronta para 
mudanças. Chegada ao hotel. Restante do dia livre 
e hospedagem.

DIA 14 – BOSTON – NEW YORK
Café da manhã no hotel. Saída para uma visita pa-
norâmica por Boston. Famosa por ser uma cidade 
universitária, você vai ter a oportunidade de ver 
algumas das suas principais atrações, como a  
Harvard University e o Massachusetts  
Institute of Tecnology (MIT), os dois localizados 
na vizinha Cambridge. Com tantos centros de 
estudos, é importante destacar que Boston tem a 

Neste tour, você pode 
aproveitar as melhores 

atrações dos 
Estados Unidos  
e do Canadá em  

uma viagem incrível.

Cidade de Q
uebec - Canadá.
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DIA 16 – 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 vibrantes da cidade que nunca dorme. 
Hospedagem.

DIA 17 – NEW YORK – BRASIL
Café da manhã no hotel. Traslado, SEM ASSIS-
TENTE, do hotel até o aeroporto de New York. 
Nota importante: o guia brasileiro NÃO acom-
panha 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 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.

terceira maior biblioteca dos Estados Unidos, 
localizada na praça Copley. O passeio continua 
passando pelo Bairro de Back Bay, o centro co-
mercial e o mercado Quincy, entre outros pon-
tos. Você vai se surpreender com a riqueza histórica 
da cidade, a variedade de museus, belos parques e 
restaurantes deliciosos. Continuação da viagem até 
chegada a New York. Check-in e hospedagem.

DIA 15 – NEW YORK
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para vi-
sita à cidade, onde você vai conhecer importantes 
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, Gre-
enwich Village, Soho, Chinatown, City Hall 
Area e Sea Port. Como as opções são inúmeras, 
nosso guia brasileiro profissional estará à dispo-
sição para dar dicas e sugestões após o passeio. 
Retorno ao hotel e hospedagem.

Quincy Market - Boston, USA.
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O QUE INCLUI

Passeios e visitas conforme roteiro com guias 
locais falando português;

Ingresso para visita ao histórico Cemitério 
Arlington
Ticket entrada para visita noturna às Cataratas 
do Niágara US;
Ticket de barco no Hornblower Niagara Cruise 
para visita às Cataratas do Niágara CA;
Ticket de barco ao arquipélago “Mil Ilhas”;
Ingresso para visita à CN Tower;
Ingresso para visita à Basílica de Notre Dame.

Além de todos os itens que já fazem parte do 
padrão TPI/JTB Américas listados na página 4 
deste catálogo.

Hotéis Previstos ou Similares

Áereo Sugerido

Parte aérea sugerida: Brasil /Washington-NewYork / Brasil 

Companhias aéreas: 
United (Voo direto)
Air Canada, American Airlines e Delta (Voos com 
conexão).

Cidade

Washington
D.C. 
 
Niagara Falls 
USA 

Toronto
 

Ottawa

Quebec

Montreal

Boston

 
 
 
New York

Hotel

Washington Hilton
Marriott Washington Hotel  
 
DoubleTree Hotel by Hilton 
Niagara Falls NY 
 
Sheraton Center Toronto Hotel
Chelsea Hotel 

Delta Ottawa City Center
Lord Elgin

Delta Quebec
Chateau Laurier

Marriott Chateau Champlain
Le Center Sheraton

Courtyard Boston Downton 
Tremont Hotel 
DoubleTree Hotel by Hilton 
Niagara Falls NY 

Sheraton Times Square 
Westin Times Square

CAT

P
P

TS 
 
P
P

 
P
P

P 
P

P 
P 
 
 
TS 
 
TS 
 
P 
P

Central Park - New York, USA.

* Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras 
opções de hotéis para este tour, consulte a lista completa de 
hotéis na página 7 deste catálogo. 

Horário de check-in: a partir das 15h
Horário de check-out: até as 11h 
 
* Verifique o horário de chegada do seu voo no destino.  
Temos a opção de aquisição de noite adicional para  
acomodação imediata. Consulte.

CATEGORIA: T - Turística; TS - Turística Superior; P - Primeira; 
PS - Primeira Superior; L - Luxo.
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Los Angeles,  USA

12 noites
Toronto - 3 noites | Ottawa - 2 noites | Quebec - 2 noites | Montreal - 2 noites  
New York - 3 noites

Saídas Garantidas
2018  Mai 06| Jun 03| Jun 10 | Jun 17 | Jul 02, 09 e 16
 Ago 06 e 13 | Set 03, 10 e 17 | Out 11

Yo
rk
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Vibrante Leste
Canadense 
com New York
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DIA 4 – TORONTO – CATARATAS DO NIÁGARA 
– TORONTO
Café da manhã no hotel. Saída em direção às famosas 
Cataratas do Niágara. Lá, você embarcará no  
Hornblower Niagara Cruise, um pequeno barco que 
vai até a base das famosas cataratas (INGRESSO INCLU-
SO). Após o passeio, haverá tempo livre para visitar o 
Parque da Rainha Victória e a Table Rock, com  
sua bela vista panorâmica. Regressando pelo Relógio 
Floral e pela Escola de Horticultura, parada em  
Niagara-On-The-Lake, uma cidade simpática e acon-
chegante na entrada do rio Niágara, e um percurso 
incrível ao redor do lago Ontario. O passeio seguirá pelo 
centro da cidade, com destaque para a Queen Street, 
a principal rua da região, repleta de casas com estilo 
vitoriano, cafés, restaurantes e sorveterias.  A visita 
terminará com a chegada a Toronto. Retorno ao hotel e 
hospedagem.

DIA 5 – TORONTO – MIL ILHAS – OTTAWA
Café da manhã no hotel. Saída seguindo pela Thousand 
Islands Parkway, margeando cerca de 1.500 pequenas 
ilhas espalhadas no perímetro do rio São Lourenço. Lá, 
você fará um passeio de barco por meio do arquipé-
lago das “Mil Ilhas” (INGRESSO INCLUSOS). A viagem 
continuará até Ottawa, a capital do Canadá, situada 
às margens do rio que dá nome a cidade e separa as 
províncias de Ontário e Quebec. Nestas províncias, você 
ouvirá inglês e francês pelas ruas e descobrirá o orgulho 
canadense pelos marcos históricos. Chegada ao hotel e 
hospedagem. Restante da tarde livre.

DIA 1 – BRASIL – TORONTO
Apresentação no aeroporto com destino a Toronto.

DIA 2 – TORONTO
Chegada à Toronto, que é considerada a maior ci-
dade do Canadá, com grande expressão econômica, 
apresentando a terceira maior bolsa de valores da 
América do Norte. Recepção e traslado do aeropor-
to de Toronto até o hotel. Chegada e hospedagem. 
Nota importante: Neste dia, nosso guia brasileiro 
encontrará o grupo no hotel. Às 19h30, teremos 
um encontro do grupo com o guia na recepção 
do hotel para apresentação e primeiras dicas de 
viagem.

DIA 3 – TORONTO
Café da manhã no hotel. Saída para visita aos prin-
cipais pontos turísticos da cidade, como: Palácio 
do Governo, 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), onde você terá uma vista 
panorâmica fantástica da cidade. O almoço NÃO 
ESTÁ INCLUSO, mas sugerimos que a refeição seja 
feita no restaurante giratório da CN Tower. Se você 
gosta de fazer compras, a sugestão é passar a tar-
de no Eaton Centre, com mais de 230 opções de 
lojas, ou conhecer os mais de 25 quilômetros da 
cidade subterrânea, repleta de galerias comer-
ciais e situada embaixo do centro financeiro.  
O restante da tarde é livre. Hospedagem.

Com o tour Leste Imperdível, você pode conhecer as principais cidades do leste do Canadá  
e ainda curtir o melhor de New York, nos Estados Unidos. Em Toronto, aprecie a vista 
panorâmica da cidade na CN Tower. Você vai se encantar com o passeio no Hornblower 
Niagara Cruise para contemplar a grandiosidade e as belezas das Cataratas do Niágara. 
Você também pode aproveitar os centros de esqui dos Montes Laurentinos, em Ottawa. 
Em Quebec, conheça importantes legados da tradição francesa, como o Chateau
Frontenac e a velha Quebec. Em Montreal, visite o Parque Olímpico e a Basílica de 
Notre Dame. E para completar, ainda tem toda a diversidade cultural e os agitos de New 
York, desde os shows da Broadway até as compras na Times Square. É realmente uma 
viagem imperdível.
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DIA 6 – OTTAWA
Café da manhã no hotel. Saída para conhecer Otta-
wa. A visita começa pelo Parlamento e apresenta 
as mansões do Governador e Primeiro Ministro, 
o canal Rideau e a zona residencial. Nos meses de ju-
lho e agosto, você também poderá observar a troca 
de guardas, uma herança inglesa no Canadá. Como 
o restante do dia será livre, sugerimos a visita ao 
Museu da Civilização, o mais importante da região, 
ou a Montes Laurentinos, onde estão a maioria dos 
centros de esqui do leste do Canadá. Vale destacar 
que você pode aproveitar estas atrações tanto no 
verão quanto no inverno. À noite, a nossa sugestão 
é um passeio pelo Byward Market, uma área histórica 
restaurada com excelentes opções de bares, pubs e 
restaurantes, além de lojas e boutiques. Hospedagem.

DIA 7 – OTTAWA – CHEMIN DU ROY – QUEBEC CITY
Café da manhã no hotel. Partida de Ottawa com des-
tino a Quebec City, passando por Chemindu Roy, 
que atravessa três das principais regiões turísticas 
de Quebec (Velha Quebec, Lanaudiére e Mauricie) 
e apresenta um rico patrimônio da história francesa 
com suas vilas e mansões. O passeio segue até o San-
tuário de Nossa Senhora do Cabo de Madeleine 
para breve visita. Chegada a Quebec City, cidade mais 
antiga do Canadá e que representa um pedaço da 
França em território canadense. O lugar foi reconheci-
do pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humani-
dade. Hospedagem no hotel e restante da tarde livre.

DIA 8 – QUEBEC CITY
Café da manhã no hotel. Partida para visita panorâ-
mica aos principais pontos turísticos, como o interior 
do Chateau Frontenac, castelo símbolo do Canadá 
Francês, o centro financeiro, a residência dos em-
baixadores, o Plains de Abraham, belo parque que 
foi cenário da grande batalha entre franceses e ingle-
ses, e a Citadel, maior fortificação antiga da América 
do Norte. Você pode sentir o clima secular desta cida-
de caminhando por suas ruas estreitas e apreciando 
artistas e músicos por toda a parte. Retorno ao hotel 
e restante do dia livre. Sugerimos uma visita à velha 
Quebec, com seus restaurantes e tabernas típicas, 
repletas do sabor francês.

DIA 9 – QUEBEC CITY – L’ILIE D’ORLEANS – 
MONTMORENCY FALL – MONTREAL
Café da manhã no hotel. Saída para visita à L’ile 
d’Orléans, ilha histórica e tradicional com belas pai-
sagens ao longo do rio São Lourenço, berço da Nova 
França. O local oferece uma experiência cultural úni-
ca, com variedade e ótimas opções turísticas.  A viagem 
seguirá até a Montmorency Falls, a maior cachoeira 
da região com uma altura de cerca de 30 metros a mais 
do que as encontradas nas Cataratas do Niágara. No início 
da tarde, chegada à cidade de Montreal, capital cultural e 
da moda do Canadá. Hospedagem e restante do dia livre. 
Sugerimos visita ao cassino de Montreal. 

DIA 10 – MONTREAL
Café da manhã no hotel. Saída para visita a Montreal, 
uma cidade cosmopolita de língua francesa que se 
destaca, entre outras razões, por sua vida noturna e 
gastronômica. Você vai conhecer as áreas financeira 
e comercial, a Praça de Armas, o Parque Olímpico, 
sede dos jogos olímpicos em 1976, a Basílica de No-
tre Dame (INGRESSOS 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. Se você preferir 
continuar explorando a cidade, nossa sugestão é uma 
visita à Velha Montreal, com seus prédios clássicos 
do século XVII. Se você gosta de compras, a dica é um 
passeio pelas ruas Saint Catherine, Saint Denis e 
avenida Laurier.

Dica TPI

Não deixe de visitar o cassino 
de Montreal e assistir a um 
dos espetáculos da Broadway 
em New York.
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DIA 11 – MONTREAL – NEW YORK
Café da manhã no hotel e traslado, SEM 
ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de 
Montreal para embarque em voo com destino 
a New York (voos não incluídos). Chegada 
à cidade de New York, uma das cidades mais 
espetaculares do mundo. Recepção e traslado 
do aeroporto de New York até o hotel. Chega-
da e hospedagem.

DIA 12 – NEW YORK
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída 
para visita à cidade, onde você vai conhecer 
importantes 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 e Sea 
Port. Como as opções são inúmeras, nos-
so guia brasileiro profissional estará à 
disposição para dar dicas e sugestões após o 
passeio. Retorno ao hotel e hospedagem.

Parlam
ento e Canal Rideau - O

ttaw
a,  Canadá.
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DIA 13 – 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 vibrantes da cidade que nunca dorme. 
Hospedagem.

DIA 14 – NEW YORK – BRASIL
Café da manhã no hotel. Traslado, SEM ASSISTEN-
TE, 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 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 brasileiro dará previa-
mente todas as informações aos passageiros sobre 
o traslado de saída.

Aproveite as 
melhores atrações 

das principais 
cidades do leste 
canadense, como 
Toronto, Ottawa, 

Quebec e Montreal.

Além de 
curtir toda a 
diversidade 
cultural de 
New York.
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Hotéis Previstos ou Similares

Cidade

Toronto
 

Ottawa

Quebec

Montreal

New York

Hotel

Sheraton Center Toronto Hotel
Chelsea Hotel 

Delta Ottawa City Center
Lord Elgin

Delta Quebec
Chateau Laurier

Marriott Chateau Champlain
Le Center Sheraton

Sheraton Times Square 
Westin Times Square

CAT

P
P

P
P

P
P

P 
P

P 
P

* Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras 
opções de hotéis para este tour, consulte a lista completa de 
hotéis na página 7 deste catálogo. 

Horário de check-in: a partir das 15h
Horário de check-out: até as 11h 
 
* Verifique o horário de chegada do seu voo no destino.  
Temos a opção de aquisição de noite adicional para  
acomodação imediata. Consulte.

CATEGORIA: T - Turística; TS - Turística Superior; P - Primeira; 
PS - Primeira Superior; L - Luxo.

O QUE INCLUI

Passeios e visitas conforme roteiro com guias 
locais falando português;

Ingresso para visita à CN Tower;
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.

Além de todos os itens que já fazem parte do 
padrão TPI/JTB Américas  listados na página 4 
deste catálogo.

Áereo Sugerido

Parte aérea sugerida: Brasil /Toronto  -
Montreal / New York / Brasil 

Companhias aéreas: 
Air Canada, United, American Airlines e Delta.

Broadway- New York, USA.
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Extensões
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Além dos tours regulares para os Estados Unidos e Canadá, você pode escolher 
uma das nossas diversas extensões e aproveitar mais a sua viagem. Para saber 
quais as extensões estão disponíveis em cada tour regular, consulte a página 
correspondente ao roteiro que você escolheu. São várias opções para tornar  
a sua experiência em viajar ainda melhor.

Cenote Sagrado - Cancun, México.
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Extensão
Miami

DIA 1 – MIAMI
Chegada à cidade de Miami. Conhecida como 
“Magic City”, Miami possui uma combinação fas-
cinante de cultura urbana, ambientes descon-
traídos à beira-mar e tradições latinas e norte-
-americanas. Recepção e traslado do aeroporto 
de Miami até o hotel. Chegada e hospedagem. 
Nota importante: O atendimento deste serviço é 
realizado por nossa equipe local exclusiva, falando 
português.

Cidade

Miami

Hotel

Residence Inn South Beach

CAT

P

So
ut

h 
Be

ac
h 
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2 noites

DIA 2 – MIAMI
Hospedagem no hotel conforme regime escolhido. Em 
seguida, saída para um tour panorâmico de meio dia de 
visita a Miami para ver 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.
Você também vai conhecer a Pequena Havana, bairro 
da comunidade latina que mantém as características 
culturais cubanas com comércio variado e restaurantes 
típicos. Você ainda vai se encantar 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. Indi-
camos um interessante passeio de barco para conhecer 
as mansões mais luxuosas das celebridades. Retorno ao 
hotel e hospedagem.

DIA 3 – MIAMI
Em horário apropriado, traslado, SEM ASSISTENTE, do 
hotel ao aeroporto de Miami, para embarque em voo com 
destino ao Brasil, realizado por nossa equipe local e fim 
dos nossos serviços.

Hotéis Previstos ou Similares

* Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras 
opções de hotéis para este tour, consulte a lista completa de 
hotéis na página 7 deste catálogo.

CATEGORIA: T - Turística; TS - Turística Superior; P - Primeira; 
PS - Primeira Superior; L - Luxo.
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DIA 1 – NEW YORK
Chegada a New York, mais conhecida como a 
capital do mundo. Recepção e traslado do aero-
porto de New York até o hotel e restante do dia 
livre. Chegada e hospedagem. Nota importante: 
O atendimento deste serviço é realizado por nossa 
equipe local exclusiva, falando português.

DIA 2 – NEW YORK
Hospedagem no hotel conforme regime escolhido. 
Pela manhã, saída para visita à cidade, onde 
você vai conhecer importantes pontos turísticos, 
como United Nations, Central Park, Catedral 
Saint John Divine, Columbia University, Har-
lem, Lincoln Center, 5th Avenue, Rockefeller 
Center, Times Square, Madison Square Gar-
den, Empire State, Greenwich Village, Soho, 
Chinatown, City Hall Area e Sea Port. Como 
as opções são inúmeras, nosso guia brasileiro 
profissional estará à disposição para dar dicas 
e sugestões após o passeio. Retorno ao hotel e 
hospedagem.

DIA 3 – NEW YORK
Dia inteiramente livre para aproveitar mais da 
agitada BIG APPLE. O lugar é ideal para assistir 
aos novos shows da Broadway, ouvir lançamen-
tos 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.

DIA 4 – NEW YORK – BRASIL
Em horário apropriado, traslado, SEM ASSISTENTE, 
do hotel até o aeroporto de New York, realizado 
por nossa equipe local e fim dos nossos serviços.

Extensão
New York

Hotéis Previstos ou Similares

Cidade

New York

Hotel

Sheraton Times Square 
Westin Times Square

CAT

P
P

3 noites

* Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras 
opções de hotéis para este tour, consulte a lista completa de 
hotéis na página 7 deste catálogo.

CATEGORIA: T - Turística; TS - Turística Superior; P - Primeira; 
PS - Primeira Superior; L - Luxo.
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DIA 1 – CANCUN
Chegada a Cancun, cidade localizada na Península 
de Yucatán, no Estado de Quintana Roo, México. 
Cancun é um dos principais destinos turísticos 
do Caribe, com lindas praias, ótimos shoppings e 
boas opções de compras, deliciosos restaurantes 
e vida noturna agitada. Recepção e traslado do 
aeroporto de Cancun até o hotel. Chegada e hos-
pedagem no hotel. Nota importante: O atendi-
mento deste serviço é realizado por nossa equipe 
local exclusiva, falando português.

DIA 2 – CANCUN
Café da manhã no hotel. Saída para visita 
panorâmica à cidade, conhecendo os principais 
pontos turísticos de Cancun. A cidade se destaca 
pelo mar incrivelmente azul e pela grande 
diversidade de atrações que agradam a todas 
as idades. O lugar surpreende pelos hotéis  
superequipados e pela ótima estrutura turísti-
ca. Basta escolher como você quer aproveitar a 
sua viagem: curtindo praias, gastronomia, com-
pras, diversão ou vida noturna. Restante da 
tarde livre para desfrutar o que o hotel oferece. 
Hospedagem com regime ALL INCLUSIVE.

DIA 3 – CANCUN
Café da manhã no hotel e dia livre. Aproveite 
o dia e faça um passeio a Chichén Itzá (NÃO 
INCLUSO), considerado pela Unesco patrimônio 
histórico por ser um dos maiores centros arque-
ológicos da cultura Maia. O espaço está situado 
no centro da Península de Yucatán, dividido em 
duas cidades, onde você poderá apreciar a impres-
sionante Pirâmide de Kukulcan, o Templo dos 
Guerreiros, o observatório e o Cenote Sagrado. 
Hospedagem com regime ALL INCLUSIVE.

Extensão
Cancun

Cidade

Cancun

CAT

TS

Isla Mujeres - Cancun, México.

5 noites
DIA 4 – CANCUN
Café da manhã no hotel e dia livre. Aproveite o dia e vá 
ao Xcaret (NÃO INCLUSO), um parque eco arqueológico. 
Lá você poderá desfrutar de um maravilhoso rio sub-
terrâneo com mais de 500 metros de extensão, mer-
gulhar 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 equipamento. O parque 
oferece uma grande infraestrutura com restaurantes 
e lanchonetes. Não perca também o show noturno 
desse parque. Hospedagem com regime ALL INCLUSIVE.

DIA 5 – CANCUN
Café da manhã no hotel e dia livre. Neste dia, vá 
conhecer Isla Mujeres, localizada a aproximadamente 
45 minutos de barco de Cancun. Esta 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 grande festa. Na ilha, há várias opções 
como curtir o sol em uma praia particular, mergulhar 
em seus arredores e visitar o centro do vilarejo. 
Hospedagem com regime ALL INCLUSIVE.

DIA 6 – CANCUN – BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, traslado, 
SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de Cancun 
para embarque em voo com destino ao Brasil, realizado 
por nossa equipe local e fim dos nossos serviços.

* Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras 
opções de hotéis para este tour, consulte a lista completa de 
hotéis na página 7 deste catálogo.

CATEGORIA: T - Turística; TS - Turística Superior; P - Primeira; 
PS - Primeira Superior; L - Luxo.

Hotéis Previstos ou Similares

Hotel

Fiesta Condesa Americana  
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DIA 1 – LOS ANGELES
Chegada a Los Angeles, a capital do cinema, 
com grandes estúdios e astros do cinema. Los 
Angeles é uma cidade glamourosa que, além de 
famosos e do tapete vermelho, tem uma agenda 
bastante diversificada, com vários eventos espor-
tivos. Ela é a capital americana do soccer, o nos-
so futebol, por conta da influência latina. Recep-
ção e traslado do aeroporto de Los Angeles até o 
hotel. Chegada e hospedagem. Nota importante: 
O atendimento deste serviço é realizado por nossa 
equipe local exclusiva, falando português.

DIA 2 AO 3 - LOS ANGELES 
Hospedagem por 2 noites no hotel conforme 
regime escolhido. Tire algumas fotos no  
Grauman’s Chinese Theatre, caminhe na 
“Calçada da Fama” e observe as estrelas que 
decoram uma das atrações mais famosas do mun-
do. Aproveite os sósias dos atores para cliques 
divertidos e escolha um dos inúmeros tours para a 
casa dos astros de Hollywood. Visite também os 
estúdios de cinema em plena atividade, praias 
com o autêntico clima da Califórnia, parques 
temáticos emocionantes, museus incríveis, res-
taurantes e mercados bastante diversificados 
com a cultura local. Você também poderá aprovei-
tar a vida noturna agitada e repleta de opções 
de compras.

DIA 4 - LOS ANGELES - BRASIL
Em horário apropriado, traslado, SEM ASSISTENTE, 
do hotel o ao aeroporto de Los Angeles para em-
barque em voo com destino ao Brasil, realizado por 
nossa equipe local e fim dos nossos serviços.

Extensão
Los Angeles

Hotéis Previstos ou Similares

Cidade

Los
Angeles

Hotel

Millenium Biltmore
Doubletree by Hilton Marina del Rey

CAT
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3 noites

* Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras 
opções de hotéis para este tour, consulte a lista completa de 
hotéis na página 7 deste catálogo.

CATEGORIA: T - Turística; TS - Turística Superior; P - Primeira; 
PS - Primeira Superior; L - Luxo.
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Extensão
Cruzeiro 
ao Caribe
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7 noites
DIA 1 – ORLANDO – 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: O atendimento deste serviço é 
realizado por nossa equipe local exclusiva, falando 
português.

DIA 2 – AO DIA 7 CRUZEIRO
Cruzeiro de 7 noites com todas as refeições 
inclusas. Viva momentos incríveis a bordo de um 
cruzeiro com várias atividades de lazer e 
diversão para você aproveitar intensamente 
todos os dias da sua viagem.

DIA 8 – CRUZEIRO (PORT CANAVERAL) – OR-
LANDO – BRASIL
Após a chegada a Port 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 destino ao Brasil

Nota importante: Como o cliente pode 
escolher entre diversas opções de cruzeiro, 
o valor da parte marítima não está incluso 
na extensão.  
 
Em parceria com a Royal Caribbean e  
Celebrity, a TPI agora pode incluir o cruzeiro 
em sua reserva. Aproveite e consulte  
opções de roteiros marítimos.
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Extensão
Las Vegas

Hotéis Previstos ou Similares

Cidade

Las Vegas

Hotel

Aria Resort & Casino
The Venetian

CAT
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3 noites

DIA 1 – LAS VEGAS
Chegada a Las Vegas, capital mundial da diversão. 
Famosa por seus luxuosos cassinos e hotéis, a 
cidade reserva várias opções de entretenimen-
to e preços acessíveis. Recepção e traslado do 
aeroporto de Las Vegas até o hotel. Chegada e 
hospedagem. Nota importante: O atendimento 
deste serviço é realizado por nossa equipe local 
exclusiva, falando português.

DIA 2 – AO DIA 3 LAS VEGAS
Hospedagem por 2 noites no hotel conforme regi-
me escolhido. Aproveite tudo o que essa cidade in-
tensa tem para oferecer: de tirolesas e corridas 
de carros até as mundialmente famosas fontes 
do Bellagio e a Mandalay Bay Beach. Passe 
o dia aproveitando todas as atrações nos vários 
hotéis ao longo da The Strip. Vá às compras ou 
a restaurantes e bares imperdíveis, assista a 
dezenas de espetáculos e veja paisagens deslum-
brantes como o Grand Canyon. Você também 
não pode perder a oportunidade de tentar a sorte 
em cassinos como Encore at Wynn Las Vegas, 
Aria, MGM Grand, Venetian Resort Hotel & 
Cassino e tantos outros. Consulte nossa equipe 
de receptivo local para ter dicas e informações 
sobre algum passeio opcional.

DIA 4 - LAS VEGAS - BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, 
traslado, SEM ASSISTENTE, do hotel até o aero-
porto de Las Vegas, realizado por nossa equipe 
local e fim dos nossos serviços.

* Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras 
opções de hotéis para este tour, consulte a lista completa de 
hotéis na página 7 deste catálogo.

CATEGORIA: T - Turística; TS - Turística Superior; P - Primeira; 
PS - Primeira Superior; L - Luxo.
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No pico Tantalus, você terá uma vista panorâmica da 
cidade, em direção ao centro, e será possível admirar o 
Palácio Iolani, o único palácio real em solo Americano, 
seguido do monumento ao Rei Kamehameha.  
O passeio prossegue pelo Capitólio e a igreja  
Kawaiahao, a primeira igreja cristã no Hawaii. Restante 
da tarde livre para você ter mais tempo de aproveitar a 
praia. No fim do dia, haverá um jantar com luau havaia-
no para descobrir e apreciar um pouco mais da cultura 
local e de algumas outras ilhas polinésias.

DIA 3 – HONOLULU
Hospedagem no hotel conforme regime escolhido. Hoje 
o dia é livre para você explorar a capital e maior cidade 
do Hawaii. Apesar de ser a terceira maior Ilha do arqui-
pélago, é possível cruzá-la de norte a sul em pouco mais 
de uma hora de carro. Então, 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. O nosso guia brasileiro estará à dispo-
sição para dar excelentes dicas e informações. 

DIA 4 – HONOLULU
Hospedagem no hotel conforme regime escolhido. O dia 
é livre para continuar aproveitando tudo o que esta bela 
ilha tem a oferecer.

DIA 5 – HONOLULU – BRASIL
Hospedagem no hotel conforme regime escolhido. Em 
horário apropriado, traslado, SEM ASSISTENTE, do hotel 
até o aeroporto de Honolulu, realizado por nossa equipe 
local e fim dos nossos serviços.

Extensão
Honolulu

Hotéis Previstos ou Similares

Cidade

Honolulu

Hotel

Hyatt Regency Waikiki

CAT
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DIA 1 – LOS ANGELES – HONOLULU
Chegada a Honolulu. Recepção e traslado do aero-
porto de Los Angeles até o hotel para 
hospedagem. Restante do dia livre. 
Nota importante: O atendimento deste serviço é 
realizado por nossa equipe local exclusiva, falando 
português.

DIA 2 – HONOLULU
Hospedagem no hotel conforme regime escolhido. 
O dia começará com uma visita à base de Pearl 
Harbor e ao USS Arizona Memorial (INGRES-
SOS INCLUSOS), um memorial em homenagem aos 
seus mais de 1.100 tripulantes, construído em 
cima do casco do USS Arizona, bombardeado por 
japoneses durante os ataques ao local.  
Você poderá observar diversos destroços deste 
ataque, verdadeiras relíquias históricas dos Esta-
dos Unidos. Continuando o passeio por Honolulu, 
visita às áreas residenciais de Diamond Head e  
Kahala, com suas espetaculares mansões,  
o campus da Universidade e o exuberante 
Vale Manoa.

* Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem 
outras opções de hotéis para este tour, consulte a lista 
completa de hotéis na página 7 deste catálogo.

CATEGORIA: T - Turística; TS - Turística Superior;  
P - Primeira; PS - Primeira Superior; L - Luxo.
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DIA 3 – WHISTLER – VANCOUVER -  BRASIL
Hospedagem no hotel conforme regime escolhido. Em 
horário apropriado traslado 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 importante: Neste dia, é necessário 
confirmar seu aéreo de retorno após as 12h devido ao 
tempo de viagem de Whistler para Vancouver (aproxima-
damente 2h30).

DIA 1 – VANCOUVER – WHISTLER
Saída pela manhã em direção à Whistler por uma 
das rodovias mais bonitas do Canadá, conhecida 
como “Sea to Sky Highway – Route 99”, que 
se apresenta entre fiordes de belezas naturais 
incríveis. Parada para subir na gôndola, que leva 
o mesmo nome da rodovia, e ter uma das mais 
belas vistas da região (INGRESSOS INCLUSOS). 
Chegada a Whistler, cidade localizada nas espeta-
culares montanhas costeiras do Canadá, com um 
cenário composto por duas montanhas majesto-
sas. Entre elas, se destaca uma animada vila, com 
espaços incríveis para esqui e snowboarding, 
quatro campos de golfe oficiais, lojas de alta 
qualidade, restaurantes e bares, trilhas para 
caminhadas e maravilhosos spas. Hospedagem 
e restante do dia livre. Nota importante: O 
atendimento deste serviço é realizado pela nossa 
equipe local exclusiva, falando em português ou 
espanhol.

DIA 2 – WHISTLER
Hospedagem no hotel conforme regime escolhido. 
Dia inteiramente livre para percorrer esta bela 
região, que abriga o mais importante centro de 
esqui da América do Norte. Indicamos um passeio 
a Whistler Village, centro de atividades das duas 
montanhas, onde é possível subir em um tele-
férico para uma vista panorâmica da cidade. 
Hospedagem.

Extensão
Whistler

Hotéis Previstos ou Similares

Cidade

Whistler

Hotel

Delta Whistler Village Suites
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* Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras 
opções de hotéis para este tour, consulte a lista completa de 
hotéis na página 7 deste catálogo.

CATEGORIA: T - Turística; TS - Turística Superior; P - Primeira; 
PS - Primeira Superior; L - Luxo.
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DIA 1 – VANCOUVER – CRUZEIRO (PORTO DE 
VANCOUVER)
Em horário apropriado, saída do hotel de Vancou-
ver, com destino ao terminal de passageiros de 
Vancouver, para embarque no cruzeiro contratado 
com destino ao Alaska. Nota importante: o 
atendimento deste serviço é realizado pela nossa 
equipe local exclusiva, falando em português.

DIA 2 – AO DIA 7 – CRUZEIRO ALASKA
Cruzeiro de 7 noites, com todas as refeições in-
clusas, pelas águas calmas da região. Você vai visi-
tar a região dos Fjords do Canadá e do Alaska 
para conhecer pitorescas cidades do 49º estado 
americano. Sem dúvida, um passeio inesquecível 
com paisagens e belezas naturais únicas. Aprovei-
te todos serviços e atividades que sua companhia 
marítima irá oferecer. 

Extensão
Cruzeiro 
ao Alaska 

Cruzeiro Alaska.

7 noites

DIA 8 – CRUZEIRO (PORTO DE VANCOUVER) – 
BRASIL
Chegada a Vancouver. Em horário apropriado, desembar-
que do navio e traslado, SEM ASSISTENTE, realizado por 
nossa equipe local, do porto ao aeroporto de Vancouver, 
para embarque em voo com destino ao Brasil 
 
 

Nota importante: Como o cliente pode 
escolher entre diversas opções de cruzeiro, o valor 
da parte marítima não está incluso na extensão.  
 
Em parceria com a Royal Caribbean e  
Celebrity, a TPI agora pode incluir o cruzeiro em 
sua reserva. Aproveite e consulte  
opções de roteiros marítimos.



115

Extensão
Cruzeiro ao Alaska
e New York

Hotéis Previstos ou Similares

* Os mesmos da extensão “Whistler e New York” 
descritos na página 117.

10 noites

DIA 1 – VANCOUVER – CRUZEIRO (PORTO DE 
VANCOUVER)
Em horário apropriado, saída do hotel de Vancou-
ver, com destino ao terminal de passageiros de 
Vancouver, para embarque no cruzeiro contratado 
com destino ao Alaska. Nota importante: o 
atendimento deste serviço é realizado pela nossa 
equipe local exclusiva, falando em português.

DIA 2 – AO DIA 7 – CRUZEIRO ALASKA
Cruzeiro de 7 noites, com todas as refeições in-
clusas, pelas águas calmas da região. Você vai visi-
tar a região dos Fjords do Canadá e do Alaska 
para conhecer pitorescas cidades do 49º estado 
americano. Sem dúvida, um passeio inesquecível 
com paisagens e belezas naturais únicas. Aprovei-
te todos serviços e atividades que sua companhia 
marítima irá oferecer. 

DIA 8 – CRUZEIRO (PORTO DE VANCOUVER) – 
NEW YORK
Chegada a Vancouver. Em horário apropriado, 
desembarque do navio e traslado, SEM ASSISTEN-
TE, realizado por nossa equipe local, do porto ao 
aeroporto de Vancouver, para embarque em voo 
com destino a New York. 
Chegada a New York, mais conhecida como a ca-
pital do mundo. Recepção e traslado do aeroporto 
de New York até o hotel e restante do dia livre. 
Nota importante: O atendimento deste serviço é 
realizado pela nossa equipe local exclusiva, falan-
do em português.

DIA 9 – NEW YORK
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para 
visita à cidade, onde você vai conhecer impor-
tantes 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 e Sea Port. Retorno ao hotel e restante do 
dia livre. Sugerimos passeio pelo High Line, um novo 
ponto de encontro nova-iorquino. Hospedagem.

DIA 10 – 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 vibrantes da cidade que nunca dorme. 
Hospedagem.

DIA 11 – NEW YORK – BRASIL
Café da manhã no hotel. Em horário apropriado, traslado, 
SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto de New York, 
realizado por nossa equipe local e fim de nossos serviços. 

 
Nota importante: Como o cliente pode 
escolher entre diversas opções de cruzeiro, o valor 
da parte marítima não está incluso na extensão.  
 
Em parceria com a Royal Caribbean e  
Celebrity, a TPI agora pode incluir o cruzeiro em 
sua reserva. Aproveite e consulte  
opções de roteiros marítimos.
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DIA 1 – VANCOUVER – WHISTLER
Saída pela manhã em direção a Whistler por uma 
das rodovias mais bonitas do Canadá, conhecida 
como “Sea to Sky Highway – Route 99”, que 
se apresenta entre fiordes de belezas naturais 
incríveis. Parada para subir na gôndola, que leva 
o mesmo nome da rodovia, e ter uma das mais 
belas vistas da região (INGRESSOS INCLUSOS). 
Chegada a Whistler, cidade localizada nas espeta-
culares montanhas costeiras do Canadá, com um 
cenário composto por duas montanhas majesto-
sas. Entre elas, se destaca uma animada vila, com 
espaços incríveis para esqui e snowboarding, 
quatro campos de golfe oficiais, lojas de alta 
qualidade, restaurantes e bares, trilhas para 
caminhadas e maravilhosos spas. Hospedagem 
e restante do dia livre. Nota importante: O 
atendimento deste serviço é realizado pela nossa 
equipe local exclusiva, falando em português ou 
espanhol.

DIA 2 – WHISTLER
Hospedagem no hotel conforme regime escolhido.
Dia inteiramente livre para percorrer esta bela 
região, que abriga o mais importante centro de 
esqui da América do Norte. Indicamos um passeio 
a Whistler Village, centro de atividades das duas 
montanhas, onde é possível subir em um tele-
férico para uma vista panorâmica da cidade. 
Hospedagem.

Extensão
Whistler e 
New York
5 noites

DIA 3 – WHISTLER – VANCOUVER – NEW YORK
Hospedagem no hotel conforme regime escolhido. Em 
horário apropriado traslado 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 importante: Neste dia, é necessário 
confirmar seu aéreo de retorno após as 12h devido ao 
tempo de viagem de Whistler para Vancouver (aproxima-
damente 2h30).

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: O 
atendimento deste serviço é realizado pela nossa equipe 
local exclusiva, falando em português ou espanhol.

DIA 4 – NEW YORK
Hospedagem no hotel conforme regime escolhido.
Pela manhã, saída para visita à cidade, onde você vai 
conhecer importantes 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 e Sea 
Port. Retorno ao hotel e restante do dia livre. Sugeri-
mos passeio pelo High Line, um novo ponto de encontro 
nova-iorquino. Hospedagem.

DIA 5 – NEW YORK
Hospedagem no hotel conforme regime escolhido. 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 vibrantes 
da cidade que nunca dorme. Hospedagem.
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DIA 6 – NEW YORK – BRASIL
Hospedagem no hotel conforme regime 
escolhido.Em horário apropriado, traslado, 
SEM ASSISTENTE, do hotel até o aeroporto 
de New York, realizado por nossa equipe 
local e fim de nossos serviços.

Hotéis Previstos ou Similares

Cidade

Whistler

New York

Hotel

Delta Whistler Village Suites

Sheraton Times Square 
Westin Times Square
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* Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras 
opções de hotéis para este tour, consulte a lista completa de 
hotéis na página 7 deste catálogo.

CATEGORIA: T - Turística; TS - Turística Superior; P - Primeira; 
PS - Primeira Superior; L - Luxo.
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Condições Gerais

É de responsabilidade exclusiva e integral do cliente conhecer todas as con-
dições operacionais aqui indicadas às quais declara total aceitação ao adqui-
rir qualquer produto JTB Americas / TPI Group. O valor apresentado em nosso 
catálogo e site refere-se ao valor das excursões por passageiro, expresso em 
Dólares Americanos ou Dólares Canadenses, a serem convertidos em reais 
pelo operador local no momento da compra. A aquisição de um dos rotei-
ros deste catálogo implica automaticamente na concordância às Condições 
Gerais.

HOSPEDAGEM
O hotel poderá oferecer diferentes acomodações: o apartamento duplo 
poderá ter duas camas separadas ou não. A entrada (check-in) geralmente é 
autorizada a partir das 15 (quinze) horas. Devido à política de alguns setores 
de reservas de hotéis, os nomes indicados na reserva somente são envia-
dos para o estabelecimento hoteleiro na semana de seu check-in. Por isso é 
possível que o quarto esteja reservado, porém o nome ainda não esteja in-
serido no inventário do hotel. Em caso de problemas com o estabelecimento 
hoteleiro local (over booking) a JTB Americas / TPI Group reserva-se a alterar 
as opções de hospedagem divulgadas nas páginas do programa para hotéis 
similares em categoria e localização, conforme lista de hotéis previstos pu-
blicada neste catálogo. Na América do Norte, aptos Triplos e Quadruplos têm 
a configuração de duas camas de Casal ou 01 Cama de Casal + 1 sofá Cama.

PAGAMENTOS
Todas as tarifas divulgadas são por pessoa, a não ser que haja alguma 
observação publicada. Todos os preços são referenciados em Dólares Ame-
ricanos ou Dólares Canadenses, e não incluem nenhum serviço ou produto 
que não tenha sido detalhado na descrição da excursão. As tarifas poderão 
sofrer modificações sem necessidade de aviso prévio, até que a reserva es-
teja confirmada. Sempre verifique se a tabela de preços consultada é a mais 
atual. Todos os serviços solicitados deverão ser pagos em sua totalidade an-
tes do início da viagem no prazo estabelecido pelo operador local no Brasil.

TAXAS, IMPOSTOS E SUPLEMENTOS
As taxas de serviço e/ou impostos locais cobradas por alguns hotéis já estão 
inclusos no preço informado pela JTB Américas / TPI Group. No caso de voos 
inclusos nos roteiros deste catálogo, as taxas de embarque já estão incluí-
das no preço informado pela JTB Américas / TPI Group.

CANCELAMENTO / ALTERAÇÃO DE RESERVA POR PARTE DO 
FORNECEDOR
Em casos de ameaça confirmada de ocorrência de fenômenos da natureza, 
situação de calamidade pública, perturbação da ordem, acidentes ou greves 
prejudiciais aos serviços de viagem e que, eventualmente, não permitam 
ao hóspede a continuidade de sua viagem, não são passíveis de reembolso 
pelos fornecedores de serviços, não cabendo à JTB Américas / TPI Group 
qualquer ônus, penalidades ou indenizações.
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CANCELAMENTO / ALTERAÇÃO DE RESERVA POR PARTE DO CLIENTE
PARTE TERRESTRE: Os cancelamentos por parte das pessoas/usuários/ passa-
geiros em prazo superior a 40 dias antes do embarque gerará a multa de 10% 
sobre o valor da excursão, que não inclui passagem aérea. Entre 40 a 21 dias 
antes do embarque será cobrada a multa de 20% do valor da excursão, não  
incluso passagem aérea. Com menos de 21 dias do embarque será cobrado  
a multa referente aos valores incorridos para efetivação da excursão para  
as pessoas/usuários / passageiros.

CANCELAMENTO PARCIAL
Não é permitido o cancelamento parcial de serviços.

ANTECEDÊNCIA PARA ALTERAÇÃO
A antecedência mínima para solicitação de alteração de nomes em sua reserva é 
de 15 (quinze) dias úteis antes do início do tour, exceto para roteiros com trechos 
aéreos inclusos, nos quais serão cobradas as multas de alteração e penalidades 
previstas pelas companhias aéreas locais. Quando a compra for realizada com 
menos de 15 (quinze) dias de antecedência para o embarque, não será permitido 
qualquer tipo de alteração em seu pedido.

NO-SHOW – NÃO COMPARECIMENTO
Nos casos de não apresentação para início do tour, devido à documentação in-
completa e/ou incorreta, abandono da viagem ou desistência por qualquer razão, 
não haverá nenhum reembolso ou compensação.

A JTB Américas / TPI Group NÃO É RESPONSÁVEL POR:
Despesas decorrentes de atrasos de chegada e/ou saída, redução e/ou prolon-
gamento de estada nem quaisquer prejuízos materiais, pessoais ou morais que 
eventualmente os passageiros venham a sofrer por motivos de força maior como 
greves, apagões aéreos, fechamento de aeroportos, atrasos de voos, meteoro-
logia ou outros alheios à atuação da organizadora, nem por extravio, danos ou 
furtos de bagagem, acidentes, doenças ou falecimento, sendo recomendável a 
compra de um cartão de assistência de viagem com a operadora local.

PROPRIEDADE INTELECTUAL
Toda informação disponível neste catálogo, incluindo design, texto, imagens e 
fotografias, é protegida sob as leis dos Estados Unidos da América e do Canadá, e 
por acordos internacionais de propriedade intelectual, assim como é propriedade 
da JTB Américas / TPI Group e/ou usada sob licença do proprietário dos direitos 
autorais. Tais conteúdos não podem ser copiados, reproduzidos, transmitidos, 
apresentados, distribuídos, alugados, sublicenciados, alterados e armazenados 
para uso posterior, exceto sob uma licença válida por escrito fornecida pela JTB 
Americas / TPI Group. As marcas registradas e logomarcas usadas neste catálo-
go são propriedades da JTB Americas / TPI Group e não poderão ser usadas sem 
consentimento por escrito da JTB Americas / TPI Group.
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