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Destino: Los Angeles–Las Vegas  e região
Proposta: Grupo Aberto
Período: 10 a 21 de Setembro/2020 (12 dias/11 noites) 

Investimento por pessoa para 12 dias e 11 noites:

• Forma de pagamento: 

• Em parcelas iguais até a data de viagem em boleto ou transferência bancária

• Criança (3 a 11 anos) e Bebê (0 a 2 anos)

• Em reais convertido ao câmbio do dia de cada parcela, para consultar acesse o link e 

some 1,1% ao valor da moeda  (https://www.picchionicambiovirtual.com.br/)

Serviços incluídos no pacote California Adventure 12 dias 

• Assessoria para retirada de documentos (passaporte e visto)

• Hospedagem em hotel de 3 e 4 estrelas

• Acompanhamento de guia

• Planejamento de viagem 

• Ingresso Grand Canyon West 

• 1 dia de ingresso Universal Studios 

• 2 dias de ingresso Disney com Max Pass

• Ingresso entrada Calico

• Assistência viagem

• Aluguel de minivan ou van com motorista

• Transfer Los Angeles–Santa Barbara – Las Vegas – Hoover Dam –Grand Canyon – Calico – Ontario
ROTEIRO:

Data Cidade Programação

10-Sep Los Angeles Chegada

11-Sep Los Angeles Disneylad Park

12-Sep Los Angeles
Calçada da fama, Teatro chinês, Teatro Dolby, Sunset

Blvd, Beverly Hills e Letreiro Hollywood 

13-Sep Los Angeles Santa Barbara + Camarillo Outlet

14-Sep Los Angeles Disney's  California Adventure + Downtown Disney

15-Sep Los Angeles Santa Mônica, Third Street e Observatório Griffith

16-Sep Los Angeles Universal Studios e City Walk (Jantar não incluso)

17-Sep Las vegas Calico Cidade Fantasma / Strip e Bellagio

18-Sep Las vegas Hoover Dam e Skywalk

19-Sep Las vegas Las Vegas e Strip Street

20-Sep Los Angeles Ontario Mills Outlet + Chegada em Los Angeles

21-Sep Los Angeles Saída

Acomodação ADULTO CRIANÇA BEBÊ

Single USD 2.188 USD 1.346 USD 506

Duplo USD 1.794 USD 1.346 USD 506

Triplo USD 1.663 USD 1.346 USD 506

Quadruplo USD 1.597 USD 1.346 USD 506
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Descrição dos serviços oferecidos:

• Assessoria para retirada de documentos – Caso o grupo ainda não tenha os devidos 

documentos, auxiliamos em todo processo:

• Cadastro nos sites

• Geração de boletos e pagamentos em cartão de crédito (taxas não inclusas)

• Preenchimento de formulários 

• Agendamento de coletas e entrevistas

• Hospedagem

• Hotéis quarto single, duplo, triplo ou quadruplo na categoria 3 e 4 estrelas estrelas

• Hoteis previstos para o roteiro ou em categoria similar:

• Importante: TAXA DE RESORT NAO INCLUIDAS! Os valores aqui mostrados foram

fornecidos pelos hotéis e podem alterar em qualquer momento. Estes valores são para 

todo o período por quarto.

• Aluguel de  carro 12 dias

• O aluguel de carro será dividido com mais pessoas no grupo.

• Mini Van para até 4 passageiros e Van para 12 passageiros

• No caso se for de vontade do grupo pode ser feito um upgrade para carro maior devido a 

quantidade de malas

• Estacionamentos, pedágios e gasolina não estão incluídos no pacote e serão divididos 

pelo grupo. 

• Custo estimado para ser dividido para todo o grupo:

• Estacionamento – USD180

• Gasolina (Para van de 15 lugares) – USD380

• Assistência Viagem Travel Ace – Tourist OP 

• Estas são apenas as coberturas principais, outras coberturas também estão incluídas.  

• Caso queira uma cobertura maior basta solicitar um outro orçamento.

Noites Cidade Hotel Estrelas Nota Trip advisorTaxa de Resort

6 Los Angeles Days Inn & Suites by Wyndham Anaheim At Disneyland Park 3 3,8/5 USD0,00

4 Las vegas Luxor Hotel e Casino 4,5 3,9/5 USD 160,00

1 Los Angeles Howard Johnson Torrance 3 3,5/5 USD0,00
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• Guia personalizado (12 dias)

• Acompanhamento de guia durante o roteiro

• No caso do grupo optar por programas diferentes o guia revezará para atender a 

todos a mesma quantidade de tempo.

• Acompanhamento e administração de filas nos parques

• Acompanhamento e consultoria durante compras (mediante solicitação prévia 

enxovais, produtos de festas, produtos esportivos...) 

• Motorista para um carro ou van durante o roteiro, auxílio com pedágios, 

abastecimento e trajetos.

• Solução de problemas gerais.

• Ingressos de Parques

• 1 dia de Universal Studios (Single day Ticket)

• Ingresso Grand Canyon West (Legacy)

• 2 dias de ingresso básico da Disney

• Ingresso para a cidade Calico (Entrance Fee)

Regras e Observações:

• Nenhuma reserva dos serviços acima foi efetuada. Sujeita a alteração de valores e disponibilidade

• O acompanhamento do guia na parte aérea não está incluso dependendo da cidade de saída.

• Quantidade mínima de passageiros para saída = 5 passageiros adultos (Crianças até 11 anos = 0,5 pesso)

• A assessoria a retirada dos documentos não garante a aprovação do visto americano.

• A responsabilidade de estar com os documentos em dia para viajar é de cada passageiros, ou seja passaporte e visto

americano válidos por todo o período da viagem.

• Para fechamento do pacote é necessário assinar os termos e condições da reserva do pacote (inclusive com a política de

cancelamento do pacote)

• Guia da excursão = Paula Parreiras Guimarães. O guia que faz o serviço de motorista

• Favor consultar para conhecer todas as coberturas da assistência Travelace.

• O acompanhamento do guia nos parques de Walt Disney World e Universal Studio já estão inclusos. Para acompanhamento em

outros parques existe o custo do ingresso do guia.

• Outros ingressos além dos 2 dias de Disney e 1 dia de Universal não estão inclusos no pacote e devem ser adquiridos à parte

• Nenhum outro serviço não especificado acima está incluído e deverão ser contratados posteriormente pelo passageiro ou pela

Come to Disney se assim o passageiro preferir. (Exemplos: Ingressos de eventos especiais, ingressos de outros parques e

shows, estacionamento dos parques, gasolina, alimentação, pedágios, entre outros.)
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