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

WWW.voyagerturismo.com    

http://www.voyagerturismo.com/


DAY BY DAY – CALIFÓRNIA DREAMS – MAIO 2014 
14 DE MAIO – QUARTA – BRASIL / LOS ANGELES - Apresentação na Voyager Turismo para embarque com destino ao aeroporto de Confins para 
início de nossa viagem para a Capital Mundial do cinema e Entretenimento: LOS ANGELES. 
15 DE MAIO – QUINTA – LOS ANGELES – Chegada no início da tarde e, após imigração e alfândega, transfer para o hotel. Após a acomodação e 
tempo para breve descanso iremos conhecer o principal de Los Angeles, visitando Santa Monica, passando por Beverly Hills e finalizando na 
sensacional Calçada da Fama em Hollywood. 
16 DE MAIO – SEXTA – LOS ANGELES / FRESNO – 363 KM – Logo no início da manhã iremos para a Eagle Rider para retirada de nossas motos. De 
lá seguiremos, sentido norte, pelas ótimas estradas da Califórnia até a charmosa Fresno, que será nosso ponto de partida para visita aos 
sensacionais parques nacionais. Noite livre. 
17 DE MAIO – SÁBADO – FRESNO / MARIPOSA GROVE / YOSEMITE NATIONAL PARK / SONORA – 284 KM - Logo pela manhã seguiremos para 
Mariposa Grove onde teremos tempo para apreciarmos as famosas sequóias gigantes. Seguiremos logo após para visita ao deslumbrante 
Yosemite National park com sua estrada cênica de onde poderemos admirar paisanges como o Half Dome e as Yosemite Falls. No fim da tarde 
seguiremos para Sonora, cidade típica do velho oeste com suas construções características. Noite Livre 
18 DE MAIO – DOMINGO – SONORA / SAN FRANCISCO – 229 KM – Sairemos pela manhã para rápida viagem até San Francisco, uma das mais 
famosas cidades americanas. Logo após a acomodação em nosso hotel seguiremos de van para visita ao famoso Pier de San Francisco onde 
poderemos degustar o famoso King Crab ou realizar um passeio de barco pela Baia de San Francisco com ótimas vistas da cidade, Golden Gate e 
a temível prisão de Alcatraz. 
19 DE MAIO – SEGUNDA – SAN FRANCISCO - Dia livre para aproveitarmos mais desta metrópole americana. Poderemos visitar a famosa Union 
Square com seu movimentado comércio ou passear pelo famoso bondinho, tão característico nos vários filmes feitos na cidade. Noite Livre. 
20 DE MAIO – TERÇA – SAN FRANCISCO / 17 MILE DRIVE / MONTEREY – 218 KM -  Iniciaremos nossa viagem pelo lindo litoral do Oceano 
Pacífico, seguindo para o sul até Monterey. Antes passaremos pela famosa 17 Mile Drive, pequena estrada dentro de um condomínio com 
fascinantes vistas do Pacífico, campos de Golf a beira mar e inúmeras mansões. Tarde e noite livre para aproveitarmos a agitada Monterey com 
seu píer, recheado de bares e restaurantes e um dos maiores aquários do mundo. Noite livre. 
21 DE MAIO – QUARTA – MONTEREY / BIG SUR / SANTA BÁRBARA – 366 KM - Sairemos de Monterey passando pela que é considerada uma das 
mais belas estradas da Califórnia: BIG SUR. Sempre margeando o Pacífico pela sinuosa estrada e suas pontes com paisagens inigualáveis como as 
famosas cachoeiras que caem praticamente dentro do mar.Viagem de dia inteiro até Santa Bárbara, uma das mais visitadas cidades da Costa 
Oeste Americana com seus inúmeros bares e restaurantes. Noite Livre. 
22 DE MAIO – QUINTA - SANTA BÁRBARA / CAMARILLO OUTLET / LOS ANGELES – 198 KM  - Logo pela manhã continuaremos nossa viagem 
sentido sul, voltando para Los Angeles com uma parada no maior outlet da Califórnia: Camarillo Premium Outlets. No fim da tarde, cheios de 
sacolas, seguiremos para Los Angeles. Noite Livre. 
23 DE MAIO – SEXTA – LOS ANGELES – 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. 
24 DE MAIO – SÁBADO – LOS ANGELES / BELO HORIZONTE – Em horário apropriado transfer para o Aeroporto e viagem de volta para o Brasil. 
Chegada prevista para a manhã do dia 25 e traslado imediato para Divinópolis e fim de nossos serviços. 
 

NOSSO PACOTE INCLUI:  
 

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

 
08 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.  
 

-a-dia completo com Km e pontos de parada  
e toda a viagem  

Acompanhamento da Voyager Turismo durante todo o roteiro  
 

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

- previsão de US$ 98,00  
nforme opção 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(obrigatório ocorrência policial para cobertura do seguro).  

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

 
 

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

TARIFA POR PESSOA EM APARTAMENTO DUPLO: US$ 3.989,00 + Taxas de embarque 
Sendo sinal de inscrição de US$300(não reembolsável) e saldo parcelado em 7 x fixas sem juros de setembro/13 a março/14. 

 
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  

ROTEIRO E PROGRAMAÇÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO 


