Grandes Parques Americanos
11 dias de viagem. 10 noites em hotel. Transporte em veículo privado e acompanhamento de guia local.

Testemunho
Artur M
- 30/09/2017 18:03:45
Os parques do Oeste Americano são grandiosos. Adorei a viagem. Está bem estruturada e não é pensada para o
"simples turista do autocarro". Uma aventura a não perder e que recomendo vivamente.

DESTINO
Descrição

Estados Unidos.

TIPO
Cultural, Descoberta, .

DURAÇÃO
11 dias
Nesta viagem visitaremos o melhor que os Parques Nacionais e as terras nativas do sudoeste
americano têm para lhe oferecer. Descubra a vertente natural e serena do Parque Nacional Zion,
explore os inacreditáveis pináculos de rocha em Bryce Canyon, visite a terra dos índios Navajo em
Monument Valley e termine esta aventura com dois dias no Grand Canyon.

DIFICULDADE
Nivel 1

CONFORTO
Nivel 3

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

P

3

Las Vegas - Parque Nacional de Zion

Hotel

-

4

Parque Nacional Zion

Hotel

-

5

Parque Nacional Bryce Canyon

Hotel

-

6

Monument Valley

Hotel

-

7

Parque Nacional de Grand Canyon

Hotel

-

8

Parque Nacional de Grand Canyon

Hotel

-

9

Las Vegas

Hotel

-

10

Voo Las Vegas - cidade de origem

-

-

11

Chegada à cidade de origem

-

-

Dia-a-Dia
1: Voo cidade de origem - Las Vegas
Voo desde a cidade de origem com destino a Las Vegas (escalas intermédias), chegada e ida para o hotel em Las Vegas. Tempo
livre.
2: Las Vegas
Dia livre em Las Vegas para conhecer a cidade.
Encontro e briefing com o guia no hotel às 18:00.
Noite em hotel.
Refeições incluidas: Pequno-almoço
3: Las Vegas - Parque Nacional de Zion
Ida para o Parque Nacional Zion para dois dias de pura beleza e de belas paisagens.
Com os seus penhascos e cascatas, o Parque Nacional Zion é um dos lugares mais bonitos e do sudoeste americano. Existe uma
variedade de trilhos para conhecer e explorar. Faremos uma caminhada ligeira até às piscinas Emerald, continuaremos até
encontrar uma cascata que nos abrirá as portas para a praia fluvial de Zion.
Se nos sentirmos com coragem, enfrentaremos o maior desafio do parque: Angel's Landing. Depois de uma árdua caminhada,
seremos recompensados com um dos panoramas mais emocionantes que alguma vez viu na sua vida. Experimente. Caso prefira
algo menos exigente a nível físico, poderá fazer esta visita a cavalo.
Noite em hotel.
Refeições não está incluídas.
4: Parque Nacional Zion
Continuação da visita ao Parque Nacional Zion.
5: Parque Nacional Bryce Canyon
Ida para o Parque Naciona Bryce Canyon. «Misterioso», «de cortar a respiração», «de outro mundo», são apenas algumas das
descrições feitas por turistas que visitaram o Parque Nacional Bryce Canyon. Teremos tempo suficiente para explorar alguns
trilhos do parque, desde o fácil Rim Trail, ao moderado Queen's Garden Trail até ao difícil Peek-a-boo Loop. Onde quer que vá,
irá encontrar um caleidoscópio de cores e fabulosas formações rochosas que o deixarão sem palavras para descrever este local.
Noite em hotel.
Refeições não está incluídas.
6: Monument Valley
Hoje, visitaremos um local especial - Monument Valley, «casa» dos índios Navajo e cenário perfeito para ver incríveis nascer e
por-do-sol. Poderemos realizar uma visita (opcional) com um índio Navajo por sítios raramente visitados, onde veremos uma
variedade de formações rochosas monumentais e usufruiremos do contacto com a cultura Americana nativa.
Noite em hotel.
Refeições não está incluídas.
7: Parque Nacional de Grand Canyon

Ida para o destino final, o Grand Canyon National Park, que dispensa apresentações mas não uma paragem de duas noites, para
tirarmos partido deste fabuloso local!
Este marco histórico nacional com 28 quilómetros de largura, 445 km de comprimento e mais de um quilómetro e meio de
profundidade, é um fenómeno natural único! Tornando-o num dos maiores desfiladeiros de todo o mundo. Passearemos pelos
sinuosos trilhos de «South Rim», caminharemos até «Plateau Point», onde poderemos optar por um voo panorâmico ou
simplesmente relaxar na beira do desfiladeiro e desfrutar de um espetacular pôr-do-sol sobre uma das maravilhas naturais do
mundo.
Noite em hotel.
Refeições não está incluídas.
8: Parque Nacional de Grand Canyon
Continuação da visita ao Parque Nacional de Grand Canyon.
Noite em hotel.
Refeições não está incluídas.
9: Las Vegas
No último dia, voltamos para a civilização e para as luzes brilhantes de Las Vegas para o final da nossa aventura entre
desfiladeiros e terras indígenas do Sudoeste americano.
Chegada a Las Vegas e tempo livre, noite em hotel.
Noite em hotel.
Refeições não está incluídas.
10: Voo Las Vegas - cidade de origem
Tempo livre e ida para o aeroporto para voarmos de regresso à cidade de origem, escalas intermédias e noite em voo.
11: Chegada à cidade de origem
Chegada à cidade de origem.

Datas de partida & Preços do programa de terra
21/09/2019 - € 2.355
12/10/2019 - € 2.355
14/12/2019 - € 2.075
Preço do Voo desde: € 1100,00

Extensões
Não tem.

Suplementos
Suplemento quarto individual: € 800,00

Notas
Nota 1: 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 2: Fuso horário padrão Las Vegas, Los Angels: UTC/GMT -8 horas
Horário Verão inicio 10 Março 2013, 02:00 tempo standard local
Horário Verão fim 03 Novembro 2013, 02:00 tempo standard local
Nota 3: http://www.numbeo.com/cost-of-living/

Inclui
• Nascer do sol ou pôr-do-sol no Grand Canyon;
• Visita guiada com índio Navajo a Monument Valley;
• Parques Nacionais e monumentos - Bryce Canyon, Monument Valley, Grand Canyon e Zion;

•
•
•
•

Alojamento em hotel em quarto duplo;
Acompanhamento de guias locais, excepto em Las Vegas;
Transportes privados durante a rota pelos parques;
Seguro e assistência em viagem.

Exclui
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Actividades opcionais
• Voos Grand Canyon US$160-$400
• Tour 4x4 Navajo guiado US$50-$95
• Passeios a cavalo US$45-$95
Pago localmente.Estes valores são informativos, podem sofrer alteração.

Equipamento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mochila de 25-30 litros;
2 kit de Roupa térmica ( tronco e pernas);
Botas de trekking;
Meias de trekking;
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;
Objectos de higiene pessoal;
Lanterna ou frontal;
Estojo pessoal de primeiros-socorros;
Documentos pessoais: passaporte;

Consulte-nos para sugestões de equipamento.

Documentação
Passaporte com validade de pelo menos 6 meses a contar da data de regresso;
Visto electrónico de entrada. http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/esta/

Condições Particulares
Documentação necessária para entrar no país:
- Passaporte com validade de pelo menos 6 meses a contar 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.
Pagamento final da viagem
O pagamento final desta viagem deverá ser feito a 60 dias da data de partida.
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