
                
 
 

 
PILOTANDO PELOS ESTADOS AMERICANOS DE NEVADA – ARIZONA – UTAH 

 

 

12 a 21 de abril de 2013 

       

AV. ANTONIO OLIMPIO DE MORAIS, 799 – CENTRO – 35500-005 – DIVINÓPOLIS MG – (37)3222.1845 

voyager@mastercabo.com.br 

mailto:voyager@mastercabo.com.br


DAY- BY- DAY – OESTE AMERICANO DE HARLEY DAVIDSON – ABRIL 2013 
11 de Abril - QUINTA – BRASIL / LAS VEGAS – Apresentação na Voyager Turismo as 20:00 para embarque com 

destino ao aeroporto de Confins. Embarque no início da madrugada do dia 12 de abril voo COPA em vôo com destino a 
Panamá e Las Vegas.  

12 de Abril -  SEXTA  - LAS VEGAS  - Chegada prevista para as 13:30 e após imigração e alfândega transfer para o hotel 

Após a acomodação e tempo para breve descanso iremos até a Eagle Rider para retirada da motos. Noite livre. 

13 de Abril - SÁBADO  – 342 Km – LAS VEGAS / GRAND CANYON / KINGMAN – Logo no início da manhã 

iniciaremos nossa viagem pelo Oeste Americano. Iniciaremos nossa rota com destino a Represa de Hoover Dam, localizada 
sobre o Rio Colorado onde tomaremos ótimas fotos. Seguiremos pelo Estado do Arizona em pitorescas estradas e pontos 
de parada até o Grand Canyon onde teremos a oportunidade de conhecer dois pontos de visitação além do famoso Sky 
Walk. Após o almoço seguiremos até Kingman, tradicional cidade da Rota 66 onde pernoitaremos. 

14 de Abril – DOMINGO – 266 Km – KINGMAN / ROUTE 66 / FLAGSTAFF  – Após o café da manhã seguiremos 
nossa viagem passando por uma das mais preservadas partes da Rota 66 no Arizona, Chegando até a Ghost Town de 
Bellemont onde teremos oportunidade de conhecer a Grand Canyon Harley Davidson, tradicional loja da região. 
Terminaremos o dia em Flagstaff, onde grande parte da cidade tem pontos históricos da Rota 66. 

15 de Abril – SEGUNDA – 283 Km - FLAGSTAFF / MONUMENT VALLEY  - Dia de Viagem pelo deserto do Arizona 

onde poderemos ter a sensação vivida pelos Cowboys e Colonizadores passando por estradas Cênicas do Velho oeste 
Selvagem visto tantas vezes nos antigos Bang Bang´s. pernoitaremos no tradicional The View Hotel com vista para um 
cenário deslumbrante.  

16 de Abril -  TERÇA – 391 Km – MONUMENT VALLEY / SPRINGDALE – Após o café da manhã seguiremos nossa 

aventura, desta vez abandonando o Arizona e seguindo até o Estado de Utah com suas paisagens exuberantes de 
Canyons, Montanhas e Florestas, passando por Page até chegar a Springdale onde pernoitaremos. 

17 de Abril  – QUARTA – 325 Km - SPRINGDALE / ZION NATIONAL PARK / LAS VEGAS -  Pela manhã faremos um 

passeio de moto pela Zion National Park Scenic Drive onde poderemos aproveitar de um visual lindíssimo deste parque 
Nacional. No início da tarde seguiremos nossa viagem de volta para Las Vegas, já retornando ao Estado de Nevada. 

18 de Abril – QUINTA – LAS VEGAS  – Manhã Livre para descando e aproveitarmos a piscina de nosso hotel. A tarde 

iremos devolver as nossas motos, mas antes passando pela enorme loja da Harley-Davidson. 

19 de Abril  – SEXTA – LAS VEGAS – Pela manhã tour de compras incluindo Best Buy ou Fry´s Eletronics, Walmart, 

Town Square e Premium Outlet. A noite sugerimos um dos inúmeros shows do Cirque du Soleil da cidade 

20 de Abril – SÁBADO – BRASIL  -  Logo pela manhã teremos nosso vôo COPA, com rápida escala no Panamá, com 
destino a  Belo Horizonte. Chegada prevista para o início da madrugada do 21 de Abril com transfer imediato para 
Divinópolis. 
 
NOSSO PACOTE INCLUI: 

 Transfer Divinópolis / Aeroporto de Confins / Divinópolis 
 Passagem Aérea em Classe Turística – Belo Horizonte / Las Vegas / Belo Horizonte 
 08 noites de hotel categoria turística – sem café da manhã 
 Rádio comunicador Nextel por motociclista 
 · 07 dias de motocicleta Harley Davidson 1600cc. 

. Quilometragem Ilimitada 
· Alforjes - 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 
 Roteiro de viagem dia-a-dia completo com Km e pontos de parada 
 Seguro Assistência Médica Internacional durante toda a viagem 
 Acompanhamento da Voyager Turismo durante todo o roteiro 

NÃO INCLUÍMOS: 
 Taxas de Embarque/Aeroporto/Segurança – previsão US$ 105.00 
 Taxas Governamentais e Ambiental - previsão de US$113,00 
 Seguros obrigatórios da motocicleta conforme opções abaixo:  

EVIP Zero: U$ 29,00 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. 

 Despesas com alimentação / comunicação / combustível / pedágio e tudo o que não constar como incluído. 
 GPS – Aluguel opcional diretamente na Eagle Rider 
 Despesas com obtenção de Passaporte e Visto Americano obrigatórios 

***************************************************************************************************************** 

VALORES E FORMA DE PAGAMENTO - POR PESSOA EM APARTAMENTO DUPLO: 
 

Motociclista: US$ 3.689,00 a serem convertidos pelo cambio turismo do dia do contrato e parcelado em entrada de 
20% + taxas de embarque e saldo parcelado com parcela final até 30 dias antes da viagem . 
 

Opção de acomodação individual: Acréscimo total de US$ 720,00 pelo período(sujeito a disponibilidade e variação) 
 

***************************************************************************************************************** 
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>Valores e forma de pagamento sujeitos a variação e disponibilidade / válido para grupos a 

partir de 20 pessoas - lugares limitados / OBRIGATÓRIO CARTÃO DE CRÉDITO INTERNACIONAL NO 

ATO DA LOCAÇÃO / obrigatório passaporte e visto com validade mínima de 6 meses na data da 

viagem / carteira de motorista categoria A obrigatória para condução das motos.  

ROTEIRO E PROGRAMAÇÃO SUJEITOs A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO 
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