
                  
 

 

 
ATLANTA – DRAGON´S TAIL – KNOXVILLE – JACK DANIELS DISTILLERY – NASHIVILLE - MEMPHIS  

 

 
 

Considerado um dos melhores roteiros para viagem de motocicleta pelos USA, rodando por 
1.200 milhas pelos Estados Americanos da Geórgia, Carolina do Norte, Tennessee e Alabama. 

 

   
 
  

 
Desde 1994 realizando seus sonhos de viagem!!! 

 

Av. Antonio O. Morais, 799 – Divinópolis MG – (37)3222.1845 – WWW.voyagerturismo.com 

http://www.voyagerturismo.com/


DAY BY DAY – TENNESSEE JACK DANIEL’S HARLEY TOUR – JUNHO 2015 
17 DE JUNHO – QUARTA – BRASIL / ATLANTA - Apresentação na Voyager Turismo para embarque com destino ao aeroporto de Confins para 
início de nossa viagem para a ATLANTA. 
18 DE JUNHO – QUINTA – ATLANTA – Chegada no início da tarde e, após imigração e alfândega, transfer para o hotel. Após a acomodação e 
tempo para descanso teremos nosso primeiro contato com a Capital do Estado da Geórgia onde poderemos visitar o famoso World of Coca 
Cola e outras atrações desta importante cidade. Noite Livre 
19 DE JUNHO – SEXTA – ATLANTA / HUNTSVILLE – 310 KM – Logo no início da manhã iremos para a Eagle Rider para retirada de nossas 
motos. De lá seguiremos, seguindo para o Estado do Alabama. Teremos no início da tarde tempo para nossas primeiras compras no Calhoum 
Outlet Center, de onde seguiremos para Huntisvlle – The Rocket City.  Noite livre. 
20 DE JUNHO – SÁBADO – HUNTSVILLE / MEMPHIS – 330 KM – Pela manhã visitaremos o famoso US Space & Rocket Center onde poderemos 
conhecer um pouco da história e tecnologia espacial americana. Logo no início da tarde seguiremos nossa viagem deixando o Alabama, 
passando pelo norte do Mississippi com destino a Memphis – Uma das capitais da música americana. Noite Livre. 
21 DE JUNHO – DOMINGO – MEMPHIS – Dia inteiro para aproveitar esta magnífica cidade. Pela manhã iniciaremos nossa visita começando 
por Graceland onde poderemos curtir tudo do Rei do Rock: Elvis Presley. À Tarde continuaremos nossa visita onde teremos oportunidade de 
fazer um passeio de barco pelo Rio Mississippi e aproveitar alguns dos inúmeros bares com música ao vivo da cidade. 
22 DE JUNHO – SEGUNDA – MEMPHIS / NATCHEZ TRACE PARKWAY / NASHIVILLE – 420 KM – Logo pela manhã continuaremos nossa viagem 
até chegarmos na na borda do Mississippi e Alabama de onde pegaremos a famosa estrada Natchez Trace Parkway considerada umas das 
melhores estradas cênicas para viagem de moto dos USA. No final da tarde chegada a Nashiville, a caital da Country Music Americana. 
23 DE JUNHO – TERÇA – NASHIVILLE -  No início da manhã aproveitaremos o dia livre em Nashiville para boas compras no Opry Mills Outlet e 
Shopping Center. Pela noite tempo para a famosa noite de Nashiville com seus inúmeros bares e restaurantes com música para todos gostos. 
24 DE JUNHO – QUARTA – NASHIVILLE / JACK DANIELS / KNOXVILLE – 398 km- Sairemos pela manhã com destino a famosa Wiskey Jack 
Daniels Destillery onde poderemos visitar a fábrica localizada na charmosa Linchburg.  Após a visita seguiremos para Knoxville. Noite Livre. 
25 DE JUNHO – QUINTA – KNOXVILLE / TAIL OF THE DRAGON / CHEROHALA SKYWAY / ATLANTA – 425 KM  - Logo pela manhã 
continuaremos nossa viagem sentido sul, voltando para Atlanta. Neste dia teremos um dos pontos altos de nossa viagem passando por dois 
ícones em matéria de estradas cênicas nos USA. Passaremos primeiro pelo Rabo do Dragão onde teremos 318 curvas em 18 km. Seguiremos 
então pela Cherohala Skyway nas montanhosas florestas do Tennessee onde mesmo nos meses de verão, devido a sua altitude é comum 
termos nevoeiros, que segundo o relatos de outros motociclistas é como estivessem pilotando nas nuvens. Na parte da tarde seguiremos de 
volta para Atlanta. Noite Livre. 
26 DE JUNHO – SEXTA – ATLANTA – Logo pela manhã iremos para a Eagle Rider para devolvermos nossas motocicletas. De lá teremos todo o 
dia para as últimas atividades pessoais, visitas ou últimas compras. Sempre com o apoio de nossas vans e equipe de suporte. 
27 DE JUNHO – SÁBADO – ATLANTA / BELO HORIZONTE – Em horário apropriado transfer para o Aeroporto e viagem de volta para o Brasil. 
Chegada prevista para a manhã do dia 28 e traslado imediato para Divinópolis e fim de nossos serviços. 
 

NOSSO PACOTE INCLUI:  
 

Passagem Aérea em Classe Turística – Belo Horizonte / Atlanta / Belo Horizonte  
09 noites de hotel categoria turística – sem café da manhã  

 Chip Telefonico por motociclista(smartphone não incluído)  
7 dias de motocicleta Harley Davidson 1600cc. . Quilometragem Ilimitada ·  Mochilas Especiais para Motos 

Capacetes para motociclista e acompanhante. · Cadeados de Segurança · Assistência da equipe Eagle Rider nos EUA.  
Vans acompanhado todo o roteiro para suporte e transporte de bagagem e compras  

-a-dia completo com Km e pontos de parada  
 

Acompanhamento da Voyager Turismo durante todo o roteiro incluindo “Capitão e Sargento” em motos. 
 

NÃO INCLUÍMOS:  
Taxas de Embarque/Aeroporto/Segurança – previsão US$ 113.00  

- previsão de US$ 98,00  
 

EVIP Zero: U$ 31,00 por dia(a confirmar no momento da retirada da moto) Depósito de garantia na locação de U$ 300,00 no 
cartão de crédito. Sem Franquia em caso de acidente ou roubo(obrigatório ocorrência policial para cobertura do seguro).  

 / pedágio / Ingressos e tudo o que não constar como incluído.  
GPS – Aluguel opcional diretamente na Eagle Rider  

 
 

TARIFA POR PESSOA EM APARTAMENTO DUPLO: US$ 4.289,00  
Sendo sinal de inscrição de US$300(não reembolsável) e saldo parcelado em até 10 x fixas sem juros no cartão ou cheque 

 
Forma de pagamento em 10 x válido para inscrições em agosto 2014 reduzindo uma parcela a cada mês seguinte. Valores e forma de pagamento sujeitos a 
variação e disponibilidade / válido para grupos a partir de 20 pessoas - lugares limitados / obrigatório passaporte e visto com validade mínima de 6 meses na 
data da viagem, Carteira de motorista categoria A para condução das motos e Cartão de Crédito Internacional. Pacote sem motocicleta por US$ 2.789,00. 

ROTEIRO E PROGRAMAÇÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO  

Esta viagem requer habilidade e experiência em viagens de motocicleta, sendo cada um responsável pela sua condução e segurança. 


