Grandes Parques Americanos
13 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, .
Nesta viagem visitaremos o melhor que os Parques Nacionais e as terras nativas do sudoeste
americano têm para lhe oferecer.
Passagem por 7 parques nacionais: Zion, Grand Canyon, Mesa Verde, Arches, Canyonlands, Capitol
Reef e Bryce Canyon.
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
em las Vegas.

DURAÇÃO
13 dias

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 3*

Refeições
-

Hotel

A-J
P-A

2

Las Vegas - Parque nacional Zion

3

Parque nacional Zion - Lago Powell

Hotel 3*

4

Passeio de barco e Antelope Canyon

Hotel 3*

P

5

Monument Valley

Hotel 3*

P-A-J

6

Parque nacional de Mesa Verde - Durango

Hotel 3*

P-A

7

Comboio a vapor em Durango e ida para Moab

Hotel 3*

P

8

Parque nacional Arches

Hotel 3*

P-A-J

9

De Canyonlands ao parque nacional Capitol Reef

Hotel 3*

P-A

10

Parque nacional Bryce Canyon

Hotel 3*

P-A

11

Bryce Canyon e regresso a las Vegas

Hotel 3*

P-A

12

Voo Las Vegas - cidade de origem

-

-

13

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 por conta do viajante. Tempo livre.
2: Las Vegas - Parque nacional Zion
De manhã, em hora a informar, o grupo encontra-se com o guia e partimos para o Parque Nacional de Zion, que com os seus
penhascos e cascatas, é um dos lugares mais bonitos do sudoeste americano.
Aqui existe uma variedade de trilhos para conhecer e explorar como o Grande Trono Branco", a Corte dos Patriarcas e o
início de Zion Canyon Narrows.
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 a Parus Trail.
Nota: a realização das caminhadas dependem da meteorologia.
3: Parque nacional Zion - Lago Powell
Começamos o dia com o pequeno-almoço e de carro iremos percorrer o parque e ver um mundo de formações contorcidas de
arenito.
Daqui seguimos para a margem norte do Parque Nacional do Grand Canyon e visitamos os mirantes Cape Royal e Point Imperial e
seguimos para o centro de visitantes que tem algumas das vistas mais incríveis desta maravilha natural.
Seguimos para Page, Arizona, atravessando a Ponte Navajo por cima do rio Colorado, passando pelos enormes Vermilion Cliffs.
O nosso alojamento para as próximas duas noites, é nas margens do Lago Powell.
4: Passeio de barco e Antelope Canyon
De carro vamos até á base da represa do Glen Canyon, para um passeio de barco no rio Colorado.
Estaremos cercados por uma linda paisagem formada por profundos canyonings de arenito e farremos uma paragem para
fascinantes petróglifos.
O dia terminará da melhor maneira, visitando as hipnotizantes ondulações do Antelope Canyon com um guia Navajo local.
A noite é livre em Page.
5: Monument Valley
Seguimos para Kayenta, mas antes faremos um passeio no Monunent Valley numa carrinha de caixa aberta, para admirar as
gigantescas formações rochosas.
Regressamos ao Lodge para um almoço inspirado na paisagem Navajo. Daqui continuamos para o Four-Corners Monument, onde
farremos uma paragem para compras e tirar fotos no famoso local onde as fronteiras do Colorado, Novo México, Arizona e Utah,
se juntam.
Seguimos para o alojamento, que se encontra dentro do parque nacional de Mesa Verde.
6: Parque nacional de Mesa Verde - Durango

O parque nacional de Mesa Verde, é muito conhecido por habitações construídas nas paredes de penhascos - estruturas construídas
em cavidades ou sob saliências das paredes dos canyons. Iremos visitar as ruinas da antiga cultura Pueblo.
Daqui seguiremos para as montanhas de San Juan em Durango. Esta cidade fronteiriça oferece muitos restaurantes e lojas - o lugar
ideal para aproveitar a noite livre.
7: Comboio a vapor em Durango e ida para Moab
Embarcamos num comboio a vapor, na Durango e Silverton Railroad construída em 1881, que se serpenteia ao longo dos canyons
do rio Nimas.
Será hora de almoço quando chegarmos a Silverton onde antigos bordeis - the Shady Lady, Bent Elbow, e Natalie's - foram
transformados em restaurantes, que esperam pela sua visita.
Seguimos pela auto-estrada Million Dollar, com as suas curvas sinuosas e iremos maravilhar-nos com as imponentes montanhas
cor de laranja perto do Red Mountain Pass.
Paramos em Ouray para algumas compras, antes de alcançarmos o destino, que é Moab.
Nota: se viajar de 1º de março a 1º de maio, o comboio fará a volta no Cascade Canyon e retornará a Durango devido à neve.
8: Parque nacional Arches
O dia será passado a explorar o Parque Nacional Arches com os seus 2.000 arcos naturais de arenito. Numa caminhada passaremos
pelos Delicate Arch, Landscape Arch, Devil's Garden e Courthouse Towers.
A tarde é livre e teremos um jantar num restaurante local, dando-nos tempos para ir ao Parque Nacional Canyonlands e assistir ao
pôr do sol sobre os intermináveis canyons de Grandview Point.
9: De Canyonlands ao parque nacional Capitol Reef
Hoje faremos outro passeio panorâmico no Parque Nacional Canyonlands para ver e fotografar o majestoso Mesa Arch.
Ao longo do caminho desfrutaremos das vistas do San Rafael Swell, bem como das lindíssimas paisagens do parque Goblin Valley
State.
No parque nacional Capitol Reef farremos uma caminhada até à ponte Hickman.
O alojamento será num hotel na área.
10: Parque nacional Bryce Canyon
Depois de ver vos pontos mais turísticos no Parque Nacional Capital Reef, seguimos pela cénica auto-estrada 12, conhecida como
All-American Road devido às suas vistas icónicas.
Ao atravessar a Auto-estrada 12, e antes de chegar ao parque nacional Bryce Canyon, veremos profundos canyons que foram
esculpidos na paisagem.
Terminaremos a tarde a caminhar por um canyon, seguido de um bom jantar no restaurante Bryce Canyon.
11: Bryce Canyon e regresso a las Vegas
O último dia nesta paisagem fantástica do sudoeste, começa com o testemunho do nascer do sol sobre o Anfiteatro Bryce,
iluminado as suas falésias cor-de-rosa.
Depois de explorar o canyon regressamos a Las Vegas, com paragem para almoço em Cedar City, Utah.
Chegada prevista em Las Vegas pelas 18h. Check-in e tempo livre.
12: Voo Las Vegas - cidade de origem
Tempo livre e ida para o aeroporto para voar de regresso à cidade de origem, escalas intermédias e noite em voo.
13: Chegada à cidade de origem
Chegada à cidade de origem e fim dos serviços da Papa-Léguas.

Datas de partida & Preços do programa de terra
16/10/2022 - € 4.080
Preço do Voo desde: € 1100,00

Extensões
Não tem.

Suplementos
Quarto individual: € 920,00

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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acompanhamento de guias locais, excepto em Las Vegas;
Visita guiada com índio Navajo a Monument Valley;
11 Noites de hotel em quarto duplo;
Refeições: 11 pequenos-almoços, 8 almoços e 3 jantares;
Entradas nos Parques Nacionais;
Transporte privado durante a rota pelos parques;
Transferes de e para o aeroporto, feitos pelo shutle do hotel;
Passeio de comboio a vapor na Durango and Silverton Railroad;
Passeio de barco no rio Colorado;
Visita a Antelope Canyon com um guia Navajo local;
Seguro e assistência em viagem.

Exclui
•
•
•
•
•
•
•

Voos internacionais;
Visto de entrada nos Estados Unidos;
Refeições não mencionadas como incluídas;
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
Dias extra em Las Vegas.

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/
◦ 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.
- Viajantes com mais de 75 anos, sob consulta para avaliação da situação.
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