California Dreams

Washington, New York, San Francisco,
Los Angeles e Miami – 19 dias
Venha com a gente nesse roteiro exclusivo pra você conhecer a capital dos Estados Unidos: a surpreendente Washington, a
histórica Philadelphia, badalar na famosa New York, aproveitar o melhor da Califórnia, dar um mergulho nas praias
ensolaradas de Honolulu e ainda curtir Miami. Um roteiro único visitando o melhor dos Estados Unidos.

Roteiro:
1º dia – Belém / Miami
Nossa equipe de “Dream Makers” estará esperando você no aeroporto de Belém para embarque com destino aos Estados
Unidos (voos com conexões - cia aérea a definir). Chegada e traslado ao hotel.

2º dia – Miami – Dia de diversão no hotel
Hoje o dia é para curtir a super praia privativa V.I.P. de nosso hotel. É dia de “ver e ser visto” em Miami!

3º dia – Miami / Washington

Viagem com destino à cidade de Washington D.C. a capital dos Estados Unidos e centro político e a casa do Presidente dos
EUA. Chegada e acomodação no hotel.

4º dia – Washington - City tour
Você sabia que a cidade foi batizada em nome do primeiro Presidente Norte-Americano: George Washington, mas que ele
realmente nunca viveu na cidade?! Isso e muito mais você vai saber no city tour, que faremos à tarde, visitando os principais
pontos turísticos da cidade: Casa Branca, o Monumento a Washington, o Cemitério de Arlington, o Capitólio e muito mais.

5º dia – Washington – Philadelphia - New York + Jantar Times Square (incluso)
Vamos nos despedir de Washington e partir de ônibus com destino à New York, a famosa “Big Apple”. No caminho
passaremos por Philadelphia com visita breve na cidade. Chegada em New York e acomodação em nosso hotel, com
excelente localização no coração de Manhattan, bem pertinho da Times Square, onde à noite será exclusiva para passearmos
pela Times Square, fazer muitas fotos e de quebra fazer comprinhas na Mac, Forever 21, M&M Store, Uniqlo e muito mais. E
finalizaremos o dia com um jantar sensacional na Times Square.

6º dia – New York – Empire States + Walking Tour + Pic Nic no Central Park (incluso) + Opcional:
New York Party
Nesse passeio, à pé, visitaremos vários pontos famosos e interessantes, iniciando pelo Empire States, um edifício com mais de
400m de altura e mais de 100 andares, de onde, em seu observatório, veremos grande parte da cidade de New York. De lá
faremos caminhada em direção ao Central Park, passando pelo cenário de diversos filmes americanos: a Grand Central
Station, famosa estação de trens com bela arquitetura, a biblioteca publica de New York, o Rockefeller Center, um complexo
de 19 edifícios comerciais e uma das principais atrações turísticas de Nova Iorque, especialmente no inverno, quando a praça
principal do complexo está decorada com uma grande árvore de natal e seu centro vira uma super pista de patinação, cenário
de vários filmes e séries de TV e também abriga o Radio City Music Hall e a sede da NBC. Visitaremos também a Catedral de
Saint Patrick, Trump Tower, um arranha-céus de 58 andares conhecido pelo seu enorme luxo e pelo seu dono: o famoso
presidente dos EUA Donald Trump. Almoçaremos em um inesquecível pic nic no Central Park, onde você se sentirá um
autêntico “Novayorkino”; uma experiência incrível, que só a Valeverde oferece pra você. À noite, a nossa New York Party
(opcional), uma super festa em um iate, navegando pelo Rio Hudson até a Estátua da Liberdade. Vai rolar muita selfie,
música e curtição #sóavaleverdetem!

7º dia – New York - City tour + Opcional: One World Observatory
Hoje conheceremos os locais mais famosos de New York. Visitaremos o Central Park, a Times Square, 5ª Avenida, Broadway,
Soho, Village... terminando no famoso “Oculus”, uma estação de trem, que também é um grande shopping e fica bem ao lado
do “Ground Zero”, onde ficavam as Torres Gemeas. De lá, podemos subir até One World Observatory (opcional). À noite,
como opcional, um dos Shows da Broadway seguido de um delicioso jantar em tradicional restaurante italiano
“novayorquino”.

8º dia – New York / Los Angeles – City tour

Traslado ao aeroporto de New York para embarque com destino a Los Angeles. Chegada e city tour conhecendo Santa
Mônica, Rodeo Drive, Beverly Hills, Hollywood, Teatro Chinês e a Calçada da Fama.

9º dia – Los Angeles – Disney California Adventure

Qual é, você vai pra California e não vai conhecer nenhum parque Disney? Não na Valeverde. Conosco você irá visitar o
melhor parque da Disney na Costa Oeste: o Disney’s California Adventure Park, onde iremos curtir um festival mágico de
shows, desfiles e atrações que celebram o passado famoso e o futuro animador da Califórnia. Apesar de todo o parque ser
repleto de atrações divertidas, aqui vão alguns destaques: a Torre do Terror, onde você desfiará as alturas ao se hospedar
nesse luxuoso Hollywood Tower Hotel, que já foi fascinante, mas hoje está vazio! Explore os mistérios que aconteceram
naquela noite fatídica quando caiu um raio e mergulhe pelos 13 andares mais emocionantes da Twilight Zone; a Soarin' Over
California, um vôo num simulador incrível de uma "asa delta", testemunhando a vista, sons e aromas (sim, aromas) do Estado
Dourado, de San Francisco e da Ponte Golden Gate até Yosemite, San Diego, a Central Coast, Palm Springs, e, é lógico, o
Disneyland Resort. Um dia de muita diversão! Na continuação ida para Las Vegas. Chegada e acomodação no hotel.

Página 2 – Roteiro atualizado em 09/08/2019

10º dia – Los Angeles – Estúdios Warner Bros
Para os fãs de cinema e seriado, nenhuma visita a Los Angeles estará completa sem visitar um dos estúdios de cinema da
cidade. Então vamos lá para os Estudios da Warner Bros, onde foram filmados alguns dos mais famosos seriados como
Friends e Big Ban Theory e filmes como Ocean’s Eleven e Batman. Você vai amar esse tour de mais de 2 horas, com várias
atrações como o museu das roupas de cinema, que tem uma sessão inteirinha dedicada ao Harry Potter.

11º dia – Los Angeles / Honolulu
Bye bye L.A. Aloha Honolulu!! Hoje voaremos com destino a Honolulu no Hawaii. Chegada, traslado e acomodação em um
super resort frente mar!

12º dia – Honolulu – City tour + Ala Moana
Pela manhã, saída para visita da cidade, destacando: Pearl Harbor, uma base naval dos Estados Unidos e quartel-general da
frota norte-americana no Pacífico, que atrai milhões de turistas interessados em conhecer a história do famoso ataque
japonês, principalmente após o lançamento do filme romântico homônimo; Iolani Palace, o único palácio Real usado como
residência oficial por um monarca reinante no território americano; a estátua do King Kamehameha; a Diamont Head Crater,
uma cratera de um vulcão extinto; o Centro Cívico e o Distrito Financeiro e a bela praia de Hanauma Bay. Terminaremos
nosso passeio no Ala Moana Mall, um dos maiores shoppings dos Estados Unidos. Retornaremos ao nosso hotel caminhando.

13º dia – Honolulu – Curtição no hotel+ Opcional: Luau Hawaiano

Hoje curtiremos nosso hotel, o Hilton Hawaiann Village. Com cinco torres, mais de 3.000 quartos, 5 piscinas, 20 bares e
restaurantes e quase 100 lojas, é preciso muito mais que um dia inteiro para aproveitar o melhor que o esse mega-resort tem
para nos oferecer, sem falar nas areias brancas da linda praia de Waikiki. Mas cuidado, o sol daqui é escaldante mesmo, não
esqueça o protetor, porque ninguém vai querer estar com um “bronze de camarão” hoje a noite, no nosso Luau Hawaiano
(opcional). Coloque sua canga, sua blusa florida, um hibisco (tradicional flor havaiana) no cabelo e participe desse autêntico
Luau, onde você verá um show de música e danças havaianas, malabarismo com fogo e ainda se deliciará com as tradicionais
comidas havaianas servidas no jantar. Imperdível!!!

14º dia – Honolulu - Opcional: Hanauma Bay
Hoje recomendamos não perder um passeio mágico ao paraíso do snorkeling em Oahu: Hanauma Bay. Localizado ao norte da
concorrida Waikiki, um paraíso natural ainda intacto devido ao grande controle para a entrada de turistas, é um passeio que
vale a pena, pois Hanauma Bay é definitivamente um dos melhores locais para fazer snoorkeling no Hawaii. A praia é um
pouco isolada e não existem hotéis ou outro tipo de hospedagem nos arredores e a prática do esporte é super segura devida
à barreira de corais feita ao redor da praia o que impede a “visita” de peixes e ondas maiores, facilitando a realização do
esporte. Show!

15º dia – Honolulu / San Francisco
Hoje nos despediremos do Hawaii e voaremos com destino a uma das mais belas cidades da California: San Francisco.
Chegada no aeroporto e traslado ao hotel. À tarde, iremos passear pela famosa Union Square.

16º dia – San Francisco – City tour + Fisherman’s Wharf
Hoje sairemos para conhecer esta cidade, que é considerada a mais agradável e hospitaleira dos Estados Unidos, símbolo de
liberdade e, acima de tudo, riquíssima em atrações. A começar pelas suas colinas e uma lindíssima vista da baía; os famosos
bondinhos; a majestosa Golden Gate, principal cartão postal da cidade; a florida e sinuosa Lombard Street; Chinatown, o
eletrizante bairro chinês com seu gigante portal de entrada e variado comércio; o Financial District, com seus grandes
arranha-céus; o Transamerica Piramid e as Torres do First Interstate Center; lindas casas no estilo vitoriano espalhadas por
toda a cidade, terminando no Fisherman’s Wharf, um dos mais importantes locais de entretenimento, com diversas lojas e
restaurantes.

17º dia – San Francisco / Miami

Voltaremos agora à Florida, para os últimos dias de nossa incrível viagem! Chegada e acomodação no hotel em Miami.

18º dia – Miami – Sawgrass + Tarde Livre
Hoje faremos muitas comprinhas no Sawgrass Mills, o gigante outlet de lojas com preços imbatíveis. E depois teremos a tarde
inteira livre para aproveitar o nosso hotel e descansar.

19º dia – Miami – Café + City Tour + ..........Partiu Belém
De malas prontas, começaremos o dia com um energizante café da manhã, para depois visitar Miami, com suas diferentes
paisagens e bairros: Coral Gables, o hotel Biltmore, Coconut Grove, o distrito Art Deco em Miami Beach, a famosa Ocean
Drive e muito mais. Logo depois, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Belém (voos a definir conforme
confirmação da cia aérea). Chegada em Belém!

Diferenciais INCLUSOS – Só a Valeverde TEM:



no Hard rock café em Miami
Em New York, as “experiências” imperdíveis já estão inclusas, olha aí:

1 café da manhã

 Walking tour conhecendo aqueles lugares incríveis que você viu nos filmes e nas séries, como a “Grand Central Station” (Amizade
Colorida – Os Vingadores – Gossip Girls), a “Biblioteca de New York” (Sexy and the City 1), “Rockfeller Center” (Esqueceram de mim
2), “Central Park” (Encantada) e muito mais....
 Visita guiada ao Empire State Building c/ingresso incluso
 Pic-Nic no Central Park
 2 deliciosos cafés da manhã
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2 noites em Washington – a capital dos EUA
Visita ao parque Disneyland California Adventure em Anaheim e ao Warner Studios em L.A.
Seguro de viagem e Kit de viagem. Tudo isso e muito mais... porque essa viagem é uma festa...

NOSSOS PREÇOS INCLUEM:

- Passagem aérea Belém/Estados Unidos/Belém, em classe econômica, podendo ser em voo direto ou com escala e/ou conexão.
- Passe interno nos EUA para os vôos – Miami/Washington # New York/Los Angeles/Honolulu/San Francisco/Miami.
- Seguro de viagem com as seguintes coberturas (não se aplica a gestantes e maiores de 75 anos):

ssistência médica por acidentes ou enfermidades não preexistentes com cobertura mínima de U$ 50.000,00

Odontologia de urgência – U$ 300.00 (até U$ 150 por dente)

Medicamentos (assistências ambulatoriais) – até U$ 500.00

Obs: Disponível seguro com coberturas superiores – fale com seu consultor de viagens
- Kit de viagem (camisetas com material confortável, fácil de lavar, com filtro UV + pochete + mochila etc...)
- Acompanhamento ESPECIALIZADO durante todo o percurso.

Em Miami Beach:

- 02 nts de hospedagem
- Traslados privativos, em ônibus com wi-fi

Em Washington:

- 02 nts de hospedagem em hotel 4/5*
- Traslados + city tour
- New York/Washington/Philadelphia/ em ônibus de luxo com guia
local durante todo o percurso dando informações históricas.

Em New York:
-

03 nts de hospedagem em New York em hotel 5*
02 cafés da manhã
City tour
Passeio à pé pela 5ª av. c/acompanhamento do seu guia
Pic Nic no Central Park
Visita com ingresso ao Empire States

Na Costa Oeste:
-

02 noites em San Francisco em hotel 4/5*
03 noites em Los Angeles em hotel 4/5*
Traslados aeroporto/hotel/aeroporto em todas as cidades
City tour em San Francisco e Los Angeles.
Ingresso e traslado para o Warner Bros Studios
Ingresso e traslado para o Disneyland Adventure Park

Em Honolulu:

- 04 nts de hospedagem em hotel 5*
- City tour + Ala Moana
- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto

Em Miami:

- 02 nts de hospedagem em hotel 5*
- City tour + Sawgrass Mills
- Café da manhã exclusivo no Hard Rock Café

OS PREÇOS NÃO INCLUEM:
-

Taxas de embarque (pagamento no ato da inscrição)
Documentação (Passaporte, Visto, etc);
Excesso de bagagem;
Passeios opcionais;
Enfim, todo e qualquer extra de caráter pessoal e que não esteja expressamente indicado como incluído no programa.

OPCIONAIS PREVISTOS:








One World Observatory em New York
New York Party
Show da Broadway com jantar italiano
Passeio a Hanauma Bay
Luau Hawaiano
Chip telefônico com internet
DVD com os melhores momentos da viagem

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:


Os
opcionais
serão
confirmados e colocados à venda, 6 meses antes da viagem, quando verificaremos a viabilidade da realização dos mesmos dependendo da quantidade de
passageiros escritos nas excursões.



s festas poderão ser alteradas se surgirem melhores ou mais atuais temas. O show da Broadway em NYC será definido no lançamento dos opcionais
para venda. O número mínimo de passageiros, para garantir a saída de cada grupo é de 30 pessoas. Caso esse número não seja atingido, a operação poderá ser
mantida, de acordo com o desejo dos clientes inscritos, porém, com o pagamento da diferença de recotização para a nova quantidade de passageiros.



ordem das visitas do roteiro poderá ser modificada, sem aviso prévio, para melhor aproveitamento da excursão, sem prejuízo dos serviços adquiridos.



ste tour tem como público alvo, passageiros adolescentes com idade mínima de 13 para 14 anos, portanto nossa operação é feita visando maximizar o lazer e a
segurança dos jovens. Desta forma, torna-se obrigatório e indispensável o uso das camisas do grupo durante toda a viagem, inclusive para os adultos que
desejarem se integrar a excursão.



enores acompanhados de adultos, inscritos em um de nossas excursões, serão acomodados em grupos específicos para famílias, sempre que possível, à critério
da coordenação.

Acomodações disponíveis:


Para passageiros que se inscrevem individualmente e optam por acomodação dupla, tripla ou quádrupla a compartir, a acomodação final do
passageiro só será definida quando o grupo estiver fechado ou a 30 dias do início da viagem. Eventuais diferenças de preços, decorrentes

da diferença entre a acomodação solicitada e a efetiva, deverão ser pagas antes da viagem. Todos os quartos possuem 2 camas queen e a
acomodação é feita conforme o desenho abaixo, podendo ficar até 2 adolescentes do mesmo sexo, compartilhando a mesma cama:





As datas de saída publicadas podem ser alteradas, em função da efetiva confirmação das vagas aéreas pela companhia aérea.
documentação necessária para embarque (Passaporte, Visto, Autorização de Viagem para Menor e carteira de identidade) é de total
responsabilidade do cliente e deve ser apresentada, completa, à Valeverde para conferencia até 30 de março/2019.

