
 
 
 

 

 

Extensa, rica, diversa, a Califórnia é a terra dos sonhos. Mas é muito mais que isso. Do brilho de Hollywood ao 
romantismo de São Francisco, a jóia da Costa Oeste americano é ainda um espaço de belezas selvagens e descobertas 
inesquecíveis. Esqueça os parques de diversões. O maior e mais populoso dos Estados americanos pode ser famoso 
pelas luzes de Hollywood e pela azáfama de Los Angeles. Mas a Califórnia é feita de muito mais do que filmes, estrelas 
de cinema e metrópole movimentadas. O Golden Gate, como é conhecido nos Estados Unidos, é também casa de 
espectaculares riquezas naturais. É sobre tudo, um convite à viagem e à descoberta, pela estrada fora, como nos filmes, 
de Norte a Sul, dos desertos às praias, passando por montanhas e florestas verdejantes. Na Califórnia, o caminho é a 
melhor parte da viagem. Comecemos pelo incontornável: a “Cidade dos Anjos”. Capital mundial da indústria 
cinematográfica, com a sua constelação de estrelas, Los Angeles é centro de cultura e contracultura, multiétnica e 
movimentada, onde o luxo e o popular, os hippies e os yuppies andam lado a lado e há sempre experiencias novas para 
viver. Passei-se por Beverly Hills e admire as montras de Rodeo Drive e Brighton Way, são as duas ruas de compras mais 
caras do Mundo. Dê um pulo a Getty Center, um dos principais museus de arte do Mundo 
– de onde, já agora, pode gozar um excelente pôr-do-Sol – e não deixe de rumar, claro, à praia. Em Venice e Santa 
Mónica cruzam-se areais concorridos, galerias alternativas e artistas de rua, num ambiente relaxado, idal para ver passar 
os angelinos em passeio, a fazer exercício ou simplesmente a gozar o Sol. Depois de Los Angeles, nada como alargar as 
vistas. E não faltam belezas naturais onde descansar os olhos – a Califórnia tem 29 parques nacionais, mais quase 300 
parques estaduais. Imperdível é o Yosemite National Park. Na época alta, entre Maio e Agosto, é obrigatório reservar 
antecipadamente a entrada, já que o parque fica facilmente lotado. Não é difícil perceber porquê: os impressionantes 
maciços de granito e as espectaculares quedas de água de Yosemite são duas das mais inesquecíveis experiencias 
naturais que encontrará em qualquer parte do Mundo. Já fora da Califórnia, mas suficientemente perto para merecer 
o desvio, está outra das grandes maravilhas naturais do Planeta: o Grand Canyon. Moldadas pelo Rio Colorado, as altas 
e dramáticas escarpas são uma das mais assombrosas visões da paisagem americana. Como qualquer visitante lhe dirá, 
não há palavras que substituam o silencio contemplativo que se sente num daqueles raros locais onde o Mundo ainda 
nos surpreende e nos deixa simplesmente rendidos. E, já falamos em escapadelas, nada como rumar ao vizinho Estado 
do Nevada para uma paragem na capital da extravagância – Las Vegas – a cidade do jogo, construída de raiz no meio do 
deserto, é a urbe mais iluminada do Mundo. O “Recreio da América” é, de facto, uma terra de excessos – excesso de 
luzes, de espectáculos, de monumentos kitsch. Las Vegas não é um lugar, é uma experiência. Ama-se ou odeia-se, mas 
é absolutamente impossível passar-lhe ao lado ou resistir, nem que por uma vez, a experimentar a sorte ao jogo ou a 
deixar-se tentar pela vertigem. Sem culpas – afinal, diz o slogan “what happens in Vegas stays in Vegas”. Mais pacata e 
envolvente, é a principal cidade do Norte da Califórnia. Já lhe conhecemos a famosa ponte Golden Gate, gémea da 
construída em Lisboa, a “25 de Abril”. Tal como Lisboa, São Francisco é uma cidade de colinas, onde pode deixar de lado 
o carro e passear-se de eléctrico. Em muitos aspectos, é a cidade mais “europeia” dos Estados Unidos – sem dúvida uma 
das mais bonitas dos EUA, com um carácter romântico que convida a abrandar um pouco o passo e a render-se à 
animação muito especial do Fisherman’s Wharf ou do Pier 39. Mistificado em files, livros e numa imensidade de histórias 
de lendas está a lúgubre prisão de Alcatraz, na ilha do mesmo nome, ao largo da cidade. Está aberta ao público e é um 
ponto imperdível, mesmo para quem não é fã dos trajectos turísticos habituais. De resto, qualquer que seja o rumo, 
não há como não se sentir preso aos encantos desta região e, simplesmente, deixar-se levar. 
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Programa de Viagem 
 
 

1º. Dia - • Lisboa / Newark / Los Angeles 
Comparência no Aeroporto de Lisboa 3 horas antes da partida para formalidades de embarque. Partida com destino a 
Nova Iorque ( Horário a informar )  . Chegada, mudança de avião e continuação da viagem com destino a Los Angeles   
Chegada , assistência e transporte ao hotel elegido. Alojamento . 

 
 

2º. e 3º. Dias - Estadia em Los Angeles 
Estadia no Hotel. Dias livres para descobrir o que de mais belo 
tem esta magnifica cidade – a cidades do cinema. Não deve 
deixar de visitar  Be erly Hills, Hollywood, Hollywood 
Boulevard  – o Passeio da   ama  - o Teatro Chinês de  Mann, 
Sunset  Strip, Rodeo  Drive, a  Praia de  Malibu (cenário   dos 
maiores filmes de surf), 
boémia), Marina del Rey 
Studios, Buena Park, Long 

Santa Mónica, Venice (zona 
(vila de pescadores), Universal 
each, etc. etc. 

 
 
 

4º. Dia - • Los Angeles / Santa 

Saída de Los Angeles, em viat 
que conta com um famoso carr 

aria - (175 Kms) 

ra própria, por Santa Mónica, cidade 
ssel construído em 1909 e classificado 

como monumento nacional e o famoso Teatro Majestic construído em 
1912, Thousand Oaks, Oxnard, Carpinteria, Montecito, Santa Bárbara, 
Goleta, Buelton, Vanderberg Village. Orcut e Santa Maria. Alojamento 
no Hotel Santa Maria Inn *** 

 
 
 

5º. Dia - • Santa Maria / Monterey - (195 Kms) 

Saída por Nipomo, Arroyo Gran 
Atascadero, Templeton, Paso 

e, Pismo Beach, San Luis Obispo, 
Robes, San Miguel, King City, 

Greenfield, Soledad, Gonzales, Salinas - conhecida por ser um 
centro agrícola e também por 
notável e laureado com o Pré 

ser a cidade natal  do  escritor  
io Nobel de Literatura de John 

Steinbeck, que aqui escreveu vá ios de seus romances, e chegada 
a Monterey. Alojamento no Hotel Best Western Monterey Inn 
*** 

 
 

6º. Dia - • Monterey / San Fran isco - (120 Kms) 

Monterey   conserva   um   lugar   única   na   história   da Califórnia, 
condição que evidencia nas suas construções de adobe e nas Missões 
Franciscanas. A chegada do Padre Junipero Serra e do comandante 
Gaspar de Portala, vindos de Espanha, no ano de 1770 consagrou 
Monterey como a capital militar e eclesiástica da Alta Califórnia. Não 
deve perder a oportunidade de visitar a vizinha Carmel local onde 
Clint Eastwood, famoso actor e realizador de cinema, foi Perfeito, 
visite as g lerias de arte, os armazéns típicos, etc. desta famosa zona 
pesqueira. Saida para Wotsonville, Santa Cruz, Scotts Valley, local 
eleito por Alfred Hitchcock para viver de 1940 a 1972,   Saratoga,   
cidade que serve como dormitório para  a 
classe média-alta dos trabalhadores do Vale do Silício, Sunnyvale, uma das poucas cidades dos EUA a ter um 
departamento unificado de Segurança Pública, onde todos os funcionários são trein dos como bombeiros, agentes da 
policia e paramédicos, para que possam responder a uma emergência em qualquer um dos três papéis, Palo Alto, cidade 
que serve como um ponto fulcral na economia do Vale do Silício, e é o lar de mais de 7.000 empresas que empregam 
mais de 98.000 pessoas. Muitas empresas de tecnologia de ponta têm a sua sede em Stanford Research 
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Park, em Page Mill Road, Redwood City, San Mateo, o San Mateo Performing Arts Center, localizada em San Mateo High 
School, é um dos maiores teatros da península fora de San Francisco, magnifico centro comercial Hillsdale. o Japanese 
Tea Garden e San Mateo Arboretum no Central Park são de interesse para visitar. San Bruno e por fim San Francisco. 
Alojamento no selecionado. 

 
 
 

7º. e 8º Dia - Estadia e San Francisco 
A cidade São Francisco ergue-se no extremo da península 
de São Francisco. Assenta em 43 colinas, a mais alta das 
quais é a colina Davidson com 286 metros, a competir  com 
o arranha-céus mais alto o Transameric Pyramid com 
260  m.  A   cidade  é  atravessada  por  nove  Pontes,   e   a 
Golden   Gate,   gémea   da   de   Lisboa,   frequentemente 
envolvida em nevoeiro característico é a mais famosa. Em 
1916, James Wilkins, um editor do jornal San Francisco Call 
Bulletin,  retomou  uma    ntiga  ideia,  a  de  ser construída 
uma ponte sobre o estreito Golden Gate. Foi efectuada uma 
consulta a nível nacional, apesar da maioria dos 
engenheiros afirmarem que a ponte não era viável porque 
a  sua  construção  sairia  muito  cara.  Joseph  Baermann 

Strauss, engenheiro de pontes, discordou. Em 28 de Maio de 1937, a ponte abriu ao trânsito. Media 2,7 Km incluindo 
os acessos. O custo inicial de 35 milhões de dólares. Na baía existem 14 ilhas, entre as quais aquela onde se situa a 
antiga prisão de Alcatraz. No centro fica a Union Squaqre, sempre repleta de gente 
Em 2006 abriu o grande armazém Bloomingdales fora de Nova Iorque. Fisherma 

ue trabalha no centro financeiro. 
´s Wharf, conhecido pelas taças 

fumegantes  de  ensopado  de    ivalves,  e  North  Beach  são  locais  muito  frequentados  e  uma  população  de leões 
marinhos da Califórnia que construiu a sua casa em molhes de madeira no Cais 39 é o alvo das atracões populares. Os 
mamíferos foram salvos pouco depois do sismo de 1989 e graças a um fornecimento abundante de arenque e a um 
ambiente protegido, descansam aqui no Inverno antes de imigrarem para sul. T  mbém muito conhecidas são as 
avenidas largas e as belas casas vitorianas em zonas prósperas como Nob Hill. É fre 
ruas íngremes da cidade a uma velocidade de 14,5 Kms / hora. 
Rodeada pelo oceano 

 
9º. Dia - • San Francisco / Yosemite - (304 Kms) 

Saída em direcção a Oakland, a oitava maior cidade do estado da 
Califórnia, é um importante porto na costa Oeste, localizado na Baía 
de San Francisco, cerca de 8 milhas (13 km) a leste de San Francisco. 
Oakland é uma cidade hub central para a sub-área da baía chamados 
colectivamente de East Bay, San Leandro, Manteca, cidade de 50.000 
habitantes situada no Condado de San Joaquin Escalon, Oakdale e 
Yosemite National Park Alojam nto no Hotel Shilo Inn Suites Oakhurst 
*** 

 
10º. Dia - • Yosemite / Death Valey - (514 Kms) 
De manhã, continuação da visi a ao Parque Nacional de Yosemite um dos 
primeiros parques dos Estados Unidos, é conhecida pelas suas quedas de 
água, mas dentro de seus quase 1.200 milhas quadradas, você pode 
encontrar profundos vales, grandes prados, antigas sequóias gigantes, 
um espaço vasto desértico, e muito mais … Por favor, entre neste site e 
faça a sua reserva de ingressos de acordo com os seus gostos pessoais - 
www.nps.gov/yose. Ao final da manhã, saida Inyo National Forest, 
Mammoth Lak s, Round Valley, Bishop, Independence, Lone Pine, 
Panament Springs, Beatty Junction, Indian Village e Death Valley. 
Alojamento no Dthh Furnace Creek Ranch *** 

uente ver os eléctricos a subir as 
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11º. Dia - • Estadia em Death Valley 

Estadia   no   Dthh   Furnace   Creek   Ranch.   Dia   inteiramente 
dedicado a explorar as belezas naturais desta mágnifica região. 
O Death Valley National Park inclui a Serra Funeral, Coffin Peak, 
Hell's Gate, o Canyon da Fome e Dead Man Pass - este é 
claramente um lugar com uma história ruim, reflectindo os 
problemas e infortúnios sofridos pelos pioneiros homens que 
cruzaram, habitaram e exploraram minério nesta região no final 
do século passado. Mas, apesar da reputação de mau presságio, 
o visitante vai encontrar hoje um lugar de beleza incrível, com 
muitas pedras coloridas e canyons, dunas quilómetros de areia 
pura, características únicas de sal por evaporação e até mesmo 
uma gama diversa de animais selvagens. O parque também 
alberga  muitas  relíquias  dos  anos  passados,  uma  centena  e 

meia de história, que dão uma visão sobre a dura vida dos primeiros colonizadores - bórax e as minas de minério de 
metal, cidades fantasmas, carvoarias e outras ruínas. Petroglifos e antigos trilhos dos índios Shoshone que viveram aqui 
até mesmo durante os primeiros da chegada dos colonos. A área protegida foi classificada como Monumento Nacional 
em 1933 e prorrogado em 1994 (pelo deserto Protection Act) para incluir um adicional de 1200.000 hectares, 
principalmente a secção Noroeste menos visitada, e foi promovida à categoria de Parque Nacional; Abrangendo agora 
3 milhões de hectares, tornando-o maior dentro dos EUA, depois do Alasca. Quase 550 milhas quadradas estão abaixo 
do nível do mar. 

 
 

12º. Dia - • Death Valley / Las Vegas - (259 Kms) 

Saida em direcção a Death Valley Junction, pequena cidade situada no 
Vale  da  Morte  que  serviu  de  base  às  companhias  construtores das 
,linhas   férreas  construídas   na   região,   Indian   Springs  e Las  Vegas. 
Chegada e alojamento no Hotel Montecarlo Resort & Casino **** 

 
 

13º. e 14º. Dia - • Estadia em Las Vegas 

Dias  livres  para   passeios   e   visitas  de  gosto   pessoal.   Las  Vegas  é 
provavelmente um dos destin  s mais baratos nos Estados Unidos, é 
possível  comer  muito  bem,  sem  pagar  caro  por  isso.  Há  shows  na 
cidade  para  todos  os  gostos…  de  Circo  do  Soleil  a  lutas  de  boxe, 
passando por cantores famosos e comediantes. Os hotéis/casinos estão 
abertos ao  público,  portanto    ão  deixe de fazer  uma  visita.   

 
 

15º. Dia - • Las Vegas / Nova Iorque 
Pelas 09h35 comparência no Aeroporto de Las Vegas para 
formalidades de embarque e partida às 11h35 em avião da 
Continental  Airlines  -  voo O  1570  -  com  destino  a   Nova 
Iorque. Comida e bebidas para comprar a bordo. Chegada ao 
Aeroporto de Newark pelas 19h24 (hora local +3 que em Las 
Vegas). Alojamento no Hotel Pennsylvania *** 

 
 

16 e 17º. Dias - Estadia Nova Iorque 

Estadia no Hotel Pennsylva ia. Diss inteiramente livres para 
actividades de gosto pessoal nomeadamente, visitas, passeios, 
compras, participar em Excursões Facultativas, etc. Etc. 

 
 
 
 
 



 
18º. Dia - • Nova Iorque / Lisboa 
Dia livre. Em hora a informar , transporte do hotel ao aeroporto para formalidades de embarque e partida com  

Destino a Lisboa ( horário a informar ).. 
 
 

19º. Dia - • Lisboa 

Chegada ao Aeroporto da Portela . 

 
MINIMO 30 PARTICIPANTES PARA CONFIRMAÇÃO DA VIAGEM – Preço sob Consulta 

 
 

Condições Gerais 
 

 
ORGANIZAÇÃO 
A organização técnica desta viagem foi realizada por Booking - Agência de Viagens e Turismo, Lda, com sede na Rua Fernando 
Lopes Graça, nº 10 - A, 1600- 067 Lisboa, contribuinte fiscal nº 501145834, com o capital social de Euros 200.000,00, 
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o número 1196 e com o RNAVT 1951. 
 
INSCRIÇÕES 
No acto da inscrição o cliente deverá depositar 30% do valor total da viagem, devendo o pagamento restante ser efectuado 
de acordo com o seguinte esquema: 40% até 60 dias antes da realização da viagem e os restantes 30% até 30 dias antes 
da partida . A Agência organizadora reserva-se o direito de anular qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido 
efectuado nas condições acima mencionadas. 
 
TAXAS DE AEROPORTO 
A informar à data da emissão. 
 
DESISTÊNCIAS 
Se o cliente ou algum dos seus acompanhantes desistir da viagem, terá de pagar todos os encargos a que a desistência dê 
lugar e ainda uma percentagem que pode ir até 15% do preço da viagem. Quando seja caso disso, o cliente será 
reembolsado pela diferença entre a quantia já paga e os montantes acima referidos 
 
MÍNIMO DE PARTICIPANTES 
A viagem constante deste programa está baseada num número mínimo de participantes, pelo que a Agência organizadora 
poderá cancelar a viagem, caso não venha a existir o número mínimo de participantes. 
 

    ALTERAÇÕES 
Sempre que existam razões justificadas, a Agência organizadora poderá alterar a ordem dos percursos, modificar as horas 
de partida ou substituir qualquer dos hotéis previstos por outros de categoria similar, sem que o cliente tenha direito a qualquer 
indemnização ou reembolso das quantias pagas. 
 
 ALTERAÇÃO AO PREÇO 
Os preços constantes do programa estão baseados nos custos dos serviços e taxas de cambio vigentes à data da concepção do 
programa pelo que estão sujeitos às alterações que resultem de variações de custos nos transportes, do combustível, dos 
hotéis, de direitos aduaneiros, impostos, taxas, flutuações cambiais, etc. Sempre que se verificar esta alteração, o cliente 
será imediatamente informado e convidado a, dentro do prazo que lhe for fixado, aceitar o aumento verificado ou anular a 
sua inscrição nos mesmos termos e condições previstos na rubrica “ Desistências” 
 
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO 
Se por factos não imputáveis à Agência Organizadora esta vier a ficar impossibilitada de cumprir algum serviço essencial 
constante do programa da viagem, tem o cliente o direito de desistir da viagem, sendo imediatamente reembolsado de 
todas as quantias pagas, ou, em alternativa, aceitar uma alteração e eventual variação do preço. 
 
RESPONSABILIDADE 
A responsabilidade da Agência organizadora da viagem constante deste programa e emergentes das obrigações assumidas, 
encontra-se garantida por um seguro de responsabilidade civil, na Companhia de Seguros Victoria e por uma caução no Turismo 
de Portugal nos termos da legislação em vigor. 
 


