Era uma vez no oeste
16 dias de viagem, visita aos principais parques nacionais do Oeste americano. Com actividades outdoor opcionais. Las Vegas e São
Francisco. Noites em acampamentos e hoteis.
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Viagem de sonho, inserido num espirito de grupo aventureiro, todos os dias com actividades diversas, em que
toda a paisagem é completamente deslumbrante e diferente do que vimos na Europa, a voltar seguramente!!!

DESTINO
Descrição

Estados Unidos.

TIPO
Descoberta, Trekking, .
Desde as luzes de Las Vegas, das sequoias gigantes e dos picos de granito de Yosemite, esta aventura
passa por alguns dos mais emblemáticos parques nacionais da América como Monument Valley,
Grand Canyon e Zion.
Explore os sinuosos trilhos de Zion e Bryce, nade e apanhe banhos de sol num acampamento à beira
do Lake Powell, descubra os segredos escondidos dos índios Navajo em Monument Valley e visite o
imponente Grand Canyon! Tudo isto...antes de terminar as suas férias na emblemática cidade de São
Francisco.

DURAÇÃO
14 dias

DIFICULDADE
Nivel 2

CONFORTO
Nivel 1

Itinerário detalhado - Legenda (P: Pequeno almoço A: Almoço J: Jantar)

Dia
1

Itinerário
Voo cidade de origem - Las Vegas

Alojamento
Hotel

Refeições
-

2

Las Vegas

Hotel

-

3

Las Vegas - represa Hoover - Route 66 - Parque Nacional Grand
Canyon

Tenda

A-J

4

Parque Nacional Grand Canyon

Tenda

P-A-J

5

Monument Valley

Tenda

P-A-J

6

Parque Nacional Bryce Canyon

Tenda

P-A

7

Parque Nacional de Zion

Tenda

P-A-J

8

Parque Nacional de Zion

Tenda

P-A-J

9

Parque Nacional Death Valley

Hotel

P

10

Parque Nacional Yosemite

Tenda

A-J

11

Parque Nacional Yosemite

Tenda

P-A-J

12

Parque Nacional Yosemite

Tenda

P-A-J

13

Parque Nacional Yosemite - São Francisco

Hotel

P-A

14

Voo de regresso à cidade de origem

-

-

Dia-a-Dia
1: Voo cidade de origem - Las Vegas
Voo com destino a Las Vegas, escalas intermédias e chegada, transporte por conta do cliente para o hotel e tempo livre.
2: Las Vegas
Dia livre para conhecer Las Vegas.
O briefing com o guia é às 18:00 no hotel (sujeito a confirmação).
3: Las Vegas - represa Hoover - Route 66 - Parque Nacional Grand Canyon
Pequeno-almoço no hotel e à hora marcada, deixaremos a cidade das luzes para trás. Seguimos rumo ao Parque Nacional do
Grand Canyon visitando em rota a represa «Hoover», situada no Rio Colorado entre os estados de Nevada e Arizana, também
pararemos na cidade de Seligman, situada na «Route 66», a lendária estrada norte americana construída em 1926 que liga Chicago
a Los Angeles.
O impressionante Grand Canyon é um local inesquecível, proporcionando sensações difíceis de compreender para qualquer
viajante, quer esteja num dos miradouros no topo das suas encostas ou quer desça à sua base através de uma caminhada. Este
desfiladeiro foi «escavado» pelo Rio Colorado ( com cerca de 2230 km de extensão, atravessando sete estados americanos e dois
mexicanos) através de milhares de anos, atingindo na actualidade cerca de 445 quilómetros de extensão,mais de 29 km de largura e
cerca de 1,6 Km de profundidade!
Ficaremos dois dias no Grand Canyon para visitar os centros de interpretação e explorar a pé os seus trilhos.
Pode ainda realizar várias actividades opcionais, como um voo panorâmico, uma visita ao imax, ou uma caminhada guiada ao
longo do desfiladeiro para uma melhor percepção da sua grandeza e dimensão.
Site do parque: http://www.nps.gov/grca/index.htm
Noite em tenda.
Todas as refeições incluídas.
4: Parque Nacional Grand Canyon
Segundo dia de exploração no Parque Nacional Grand Canyon.
Noite em tenda.
Todas as refeições incluídas.
5: Monument Valley
Chegada a Monument Valley, aqui pode experienciar a ambiência cinematográfica dos «westerns» pois encontramo-nos no
«Velho Oeste» e em plena nação Navajo, sendo o «Monument Valley» sagrado para os indios. Destaque para as formações
rochosas de grande beleza, como os grandes monólitos que se erguem como agulhas para o céu.
Descobriremos os segredos desta incrível região na companhia de um guia Navajo, tempo ainda, para ver o artesanato local, para

relaxar ou simplesmente deslumbrar-se com um magnifico pôr-do-sol.
Noite em tenda.
Todas as refeições incluídas.
6: Parque Nacional Bryce Canyon
Esta manhã, atravessaremos uma região planáltica para chegarmos ao Parque Nacional Bryce Canyon. Misterioso... de cortar a
respiraçãosurreal
São algumas das descrições de quem já lá esteve para descrever este fascinante anfiteatro natural de formações rochosas de tons
rosa, laranja e branco, algumas são verdadeiros monólitos verticais que desafiam a gravidade, chamam-se localmente «hoodoos».
Há uma grande variedade de pontos de interesse e trilhos para explorarmos este parque nacional.
Teremos a oportunidade de explorar a área com uma caminhada no Queen's Garden, Navajo Loop e Peekaboo Loop. Seguiremos
para o fabuloso acampamento no Parque Kodachrome Bacia State, onde pernoitamos.
Noite em tenda.
Todas as refeições incluídas.
7: Parque Nacional de Zion
Hoje seguimos para o Parque Nacional de Zion, situado numa região montanhosa de grande beleza, com efeito, ficará
surpreendido pela magnificência das suas montanhas e vales que se espraiam em horizontes longínquos. O nome «Zion» foi dado
pelos primeiros colonos Mormon do Utah que pensavam quando aqui chegados, terem alcançado a «Terra Prometida»
Aqui encontramos, alguns dos melhores trilhos que se poderão fazer em todo o Sudoeste dos Estados Unidos.
Poderá começar com uma pequena caminhada desde a base do vale até aos primeiros lagos Emerald para depois continuar até às
suas nascentes, passando por quedas de água até à chamada «Praia de Zion» onde poderá tomar banho.
Também poderá subir ao pico mais alto do parque (Angels Landing), enfrentando um desnível de 760 metros e usufruir, no seu
topo, de uma das mais incríveis vistas do parque.
Noite em tenda.
Todas as refeições incluídas.
8: Parque Nacional de Zion
Segundo dia para explorarmos o Parque Nacional de Zion.
Noite em tenda.
Todas as refeições incluídas.
9: Parque Nacional Death Valley
Hoje iremos visitar um dos locais mais quentes e secos do planeta Terra, o «Death Valley». Localizado no lado Nascente do
deserto californiano de Mojave, esta área tremendamente árida tem a particularidade de somente chover 5 cm de água durante um
ano.Essas condições tem repercussões na erosão da paisagem, e por conseguinte, oferecem-nos vistas incríveis de fiormações
rochosas e formações naturais geológicas de grande beleza. Apesar do seu mórbido nome, há nesta região, uma grande diversidade
de seres vivos que se adaptaram a temperaturas que facilmente atingem os 40º Celsius.
Noite em hotel
Refeições incluídas: Pequeno-almoço.
10: Parque Nacional Yosemite
O Parque Nacional de Yosemite situa-se na cordilheira da Sierra Nevada, Norte da Califórnia.
O parque é constituído por lindíssimas florestas e maciças paredes de granito com centenas de metros de altura.
Escaladores vêm de todo o mundo para trepar estes gigantes rochosos, enquanto muitos «trekkers» percorrem os trilhos do parque
até à base de algumas das quedas de água de grande beleza natural. Os locais mais famosos de Yosemite que se podem visitar a pé
são «Yosemite Falls, Nevada Falls, Vernal Falls, Mirror Lake e Half Dome». Vistas de cortar a respiração e locais de beleza
incomensurável, caracterizam este parque nacional, assim como formações rochosas como « Half Dome, El Capitan e Cathedral
Rocks» ficarão para sempre na nossa memória.
Também poderá explorar as florestas de sequóias gigantes, andar de btt ou tomar banho no Rio Merced.
Serão três fantásticos dias passados a explorar este incrível parque.
Mais informações: http://www.nps.gov/yose/index.htm
Noite em tenda.
refeições incluídas: Almoço e jantar
11: Parque Nacional Yosemite
Segundo dia passado a explorar o Parque Nacional de Yosemite.
Noite em tenda.
Todas as refeições incluídas.
12: Parque Nacional Yosemite

Terceiro dia passado a explorar o Parque Nacional de Yosemite.
Noite em tenda.
Todas as refeições incluídas.
13: Parque Nacional Yosemite - São Francisco
Deixaremos o magnífico parque de Yosemite para irmos para a cidade de São Francisco, conhecida como a «The City by the
Bay» onde faremos um breve tour na área de Haight-Ashbury, conhecido pela sua história hippy e teremos a oportunidade para
passar a ponte de Golden Bridge a pé. Esta ponte suspensa é um icone de São Francisco, foi terminada em 1937 e tem uma
extensão de 2,7 km, sendo provavelmente a mais fotografa ponte do planeta.
O tour termina pelas 17:00 no hotel. Check in e tempo livre em São Francisco.
Noite em hotel.
Refeições incluídas: Pequeno-almoço.
14: Voo de regresso à cidade de origem
Transporte para o aeroporto por conta do cliente. Voos de regresso à cidade de origem.

Datas de partida & Preços do programa de terra
Preço do Voo desde: € 900,00

Extensões
Não tem.

Suplementos
Suplemento individual: € 520,00
Noite extra São Francisco: € 260,00

Notas
Nota 1: GMT/UTC -8 horas (São Francisco).
Nota 2: Devido às características da viagem, o espírito é de cooperação; várias tarefas poderão ter de ser realizadas por todos os membros do
grupo como por exemplo, a instalação dos acampamentos e a execução de algumas tarefas de cozinha.
Nota 3. Para informações acerca do custo de vida http://www.numbeo.com/cost-of-living/

Inclui
•
•
•
•
•

Visita guiada com os índios Navajo a Monument Valley;
Parques Nacionais e monumentos - Yosemite, Zion, Bryce,Monument Valley e Grand Canyon;
Refeições de acordo com o itinerário;
Alojamento em hoteis em quarto duplo e em tendas para 2 pessoas;
Seguro e assistência em viagem.

Exclui
•
•
•
•
•
•
•

Voos internacionais;
Visto de entrada nos Estados Unidos;
Transferes aeroporto - hotel  aeroporto;
Todas as atividades e visitas opcionais;
Qualquer tipo de gratificação;
Todos os extras pessoais (telefone, lavandaria etc);
Qualquer item não mencionado como incluído.

Actividades opcionais
• Grand Canyon helicopter flight US$244-$274

•
•
•
•

Western horseback riding US$45-$95
Grand Canyon IMAX theater US$15
Bike rental in Yosemite US$12-$32
São Francisco: China Town e North Beach 2,5horas US$43

A pagar localmente.
Os valores estão sujeitos a alterações.

Equipamento
Mochila de 25-30 litros;
Saco de cama;
2 kit de roupa térmica (tronco e pernas);
Botas de trekking;
Meias de trekking;
Sandálias;
Fato de banho;
Calças de trekking, leves, quentes e confortáveis, convertíveis em calções ou não;
Forro polar 100 e/ou 200 ou corta-vento;
Impermeável para o tronco;
Roupa casual para o tempo-livre e cidades;
Gorro e chapéu para o sol;
Óculos de sol;
Protector solar;
Toalha;
Repelente;
Objectos de higiene pessoal;
Lanterna ou frontal;
Estojo pessoal de primeiros-socorros;
Documentos pessoais: passaporte.
Nota: terá oportunidade para lavar a sua roupa durante o trek. Pode ser feito nos campos ou perto das cidades. Pergunte ao tour leader durante o
percurso.

Documentação
Passaporte com validade de pelo menos 6 meses a contar da data de regresso;
Visto eletrónico de entrada http://portuguese.portugal.usembassy.gov/root/visas-port/programa-de-iseno-de-vistos.html

Condições Particulares
Documentação necessária para entrar no país:
- Passaporte com validade de pelo menos 6 meses a partir da data de saída do país visitado;
- Visto electrónico de entrada ESTA. Veja este link:
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1
◦ Caso desde 2011 tenha estado em algum dos países: Irão, Iraque, Somália, Sudão, Síria ou Iémen, não poderá tirar o ESTA mas
sim um visto acedendo a este site: ais.usvisa-info.com
Este visto demora mais tempo que o ESTA e por isso deve ser tratado de imediato.
Saiba mais informação aqui:
https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program/visa-waiver-program-improvement-and-terrorist-travel-prevention-act-faq
- As tendas quando utilizadas são montadas pelos participantes.
- A preparação das refeições e respectivas lavagens de loiça são da responsabilidade dos participantes que se vão revezando em grupos de 2
elementos.
Pagamento final da viagem
O pagamento final desta viagem deverá ser feito a 60 dias da data de partida.
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