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LOS ANGELES E SAN DIEGO – NOVEMBRO 2019 
 
1º.dia 04 novembro – 2ª.feira – SÃO PAULO – Embarque  
 
2º.dia 05 novembro – 3ª.feira - LOS ANGELES – Chegada e transfer para hotel. 
 
3º.dia 06 novembro – 4a.feira -  LOS ANGELES - Bervely Hills Square, Hollywood Sign, Griffith 
Observatory, Hollywood Walk of Fame, Madame Tussauds Hollywood, Venice Beach e Santa 
Monica Pier. 
 
• BEVERLY HILLS SQUARE. 
Praça com o famoso letreiro de Beverly Hills, localizado na região mais chique da Califórnia. 
 
• HOLLYWOOD SIGN. 
O letreiro mais famoso do mundo no mercado do cinema. 
 
• GRIFFITH OBSERVATORY. 
Inaugurado em 1935, o Griffith Observatory está localizado nas altas mountain da cidade de LA, 
sendo o Griffith mais famoso e visitado do mundo. Já foi palco de gravações de famosos filmes no 
mercado do cinema e conta com um museu de astronomia (entrada free), para os interessados no 
assunto. 
 
4º.dia  07 novembro – 5ª.feira – LOS ANGELES - HOLLYWOOD WALK OF FAME. 
Calçada mais famosa do mundo, representada por grandes nomes do cinema, música, programas 
de tv e rádio. Conta ainda com atrações como Museu de Cera Madame Tussauds e o Teatro Chinês. 
 
• MADAME TUSSAUDS. 
Museum de cera com renomadas réplicas de atores, cantores e pessoas públicas famosas. (entrada 
$30 dólares) 
 
• VENICE BEACH. 
Com uma cultura local forte, Venice Beach e conhecido pelo estilo hippie, underground e onde o 
skate teve sua origem no começo da década de 60. 
 
• SANTA MONICA PIER. 
O pier mais famoso do mundo, localizado na região litorânea da cidade de Los Angeles, oferece 
como atração o famoso parque de diversão Pacifc Park, final da Rota 66 e um por do sol pra lá de 
especial. 
 
5º.dia 08 novembro – 6ª.feira – LOS ANGELES - Compras 
 
 
 
 
6º.dia 09 novembro – sábado – LOS ANGELES / SAN DIEGO – Saída com destino a San Diego.  
* MOUNT SOLEDAD. 
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Conhecido por ser um dos memoriais veteranos de guerra mais exclusivos do USA, está localizado 
no ponto mais alto de La Jolla, com uma vista incrível da cidade de San Diego. 
 
* LA JOLLA COVE BEACH. 
Considerada uma das praias mais bonitas de San Diego, La Jolla Cove tem como atração os 
residentes leões marinhos, passeio de caiaque e a prática de mergulho. Afinal o local se trata de 
uma importante área de refúgio marinho protegida pelas leis estaduais da Califórnia. 
 
7º.dia 10 novembro – domingo – SAN DIEGO -  
* PACIFIC BEACH. 
Famoso por ser um bairro à beira mar e por proporcionar aos visitantes e galera local uma vibe e 
estilo de vida bem californiano, PB como é conhecido, também é famoso pelo grande número de 
bares e restaurantes de excelente qualidade, lhe oferece assistir o sunset do roof dos bares à beira-
mar e por valer pena a caminhada pelo Cristal Píer como é conhecido o píer de Pacific Beach. 
 
* BELMONT PARK MISSION BEACH. 
Belmont Park é um parque de diversões, 
histórico à beira-mar. Localizado na área de Mission Bay, o parque foi desenvolvido pelo magnata 
do açúcar John D. Spreckels e inaugurado em 4 de julho de 1925 como o Mission Beach Amusement 
Center.  
Proporcionando recreação e diversão aos visitantes, o Belmont Park recebe milhões de pessoas 
todos os anos. 
 
* OCEAN BEACH. 
Ocean Beach é um pequeno bairro à beira-mar onde ainda é possível ver a Califórnia das décadas 
de 1950 e 1960, principalmente devido a uma forte influência da comunidade do Surf e Hippies, 
que adotaram um estilo mais simples de levar a vida, fizeram desta região uma das mais liberais e 
interessantes dos Estados Unidos. 
 
* SUNSET CLIFFS. 
Famoso pelos espetáculos por do sol que o local proporciona, Sunset Cliffs conta ainda com os altos 
Cliffs, o que lhe proporciona um verdadeiro camarote para assistir o por do sol e curtir a vibe com a 
galera. 
 
* CORONADO ISLAND. 
A ilha de Coronado está localizado na San Diego Bay Area. Já no caminho á Coronado Island, é 
impossível não se surpreender com o lindo visual oferecido ao cruzar a extensa ponde e ver abaixo 
o maior porto do comércio internacional na ligação desses dois paraísos. 
A ilha conta também com o apaixonante hotel Del Coronado que teve sua inauguração no ano de 
1888 e até hoje é um dos pontos turístico que não pode ficar de fora no roteiro de San Diego. 
 
 8º.dia – 11 novembro – 2ª.feira – SAN DIEGO 
 •  DOWNTOWN. 
Localizado no coração de San Diego, Downtown conta com tradicionais restaurantes, excelente 
bares e as principais party's da cidade. Está localizado próximo ao aeroporto de San Diego, famoso 
Petco Park, estádio de baseball do time local Padres, Little Italy (famoso pelo renomados e  
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tradicionais restaurantes italiano) e do maior Centro de Convenções da cidade. Realmente uma 
localização incrível. 
 
* BALBOA PARK. 
Sendo o maior parque cultural urbano da América do Norte, o Balboa Park está repleto de tesouros 
culturais, grandeza arquitetônica, jardins deslumbrantes e artes performáticas premiadas. Dentro 
dele existe 14 museus de diferentes tipos e culturas. O Balboa Park fica localizado no alto de 
Downtown e é maior que o Central Park de New York. 
 
* SAN DIEGO ZOO. 
O Zoológico de San Diego é um zoológico dentro do Balboa Park, que abriga mais de 3.700 animais 
de mais de 650 espécies e subespécies. Ele é um dos poucos zoológicos no mundo que abriga o 
panda-gigante aberto ao público. (entrada $75 dólares). 
 
9º.dia – 12 novembro – 3ª.feira – SAN DIEGO - Compras 
* SEAPORT VILLAGE AREA. 
Seaport Village -  com vista da Ponte Coronado, oferece presentes e lembranças eclécticas. Existem 
mais de 50 lojas diversas, 17 restaurantes únicos e quatro restaurantes em bahía.  
Também conta com o Midway Museum (entrada $25 dólares) - é um museu marítimo localizado no 
Navy Pier. Consiste no porta-aviões Midway (CV-41) que após a guerra do Golfo foi transformado 
em museum para todos os visitantes sentirem a sensação de estarem a bordo de um real porta 
avião. O navio abriga uma extensa coleção de aeronaves, muitas das quais foram construídas no sul 
da Califórnia. 
Também como uma das atrações principais do Seaport Viillage, é a famosa estátua do beijo. 
A estátua é de um marinheiro beijando uma enfermeira (Edith Shain), na época 26 anos. Ela 
representa o fim da segunda guerra mundial quando  foi anunciado a rendição do Japão e assim o 
povo americano saiu às ruas para comemorar.  
A foto foi tirada pelo fotógrafo Alfred Eisenstaedt, sendo hoje uma das fotos mais famosas do 
mundo. A foto foi tirada na Time Square em New York. 
 
10º.dia – 13 novembro – 4ª.feira – SAN DIEGO –  Dia livre. 
 
11º.dia – 14 novembro – 5ª.feira – SAN DIEGO / SÃO PAULO 
 
 

 

VALOR DO PACOTE (AÉREO + TERRESTRE) EM DÓLAR AMERICANO POR PESSOA 

Apartamento duplo  R$ 19.010,00  
(U$ 4.421,00 câmbio de R$ 4,30) 

 

Entrada : R$ 5.703,00 + 05 vezes no cartão de crédito R$ 2.661,00 

             Suplemento para apto. individual: R$ 1.935,00     
 

Preço calculado para um mínimo de 13 passageiros viajando juntos           

Preço sujeito a alteração sem prévio aviso    
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SERVIÇOS INCLUÍDOS 

• Passagem aérea em classe econômica 

• Hotéis categoria  4 estrelas, com café da manhã 

• Van executiva ou micro-onibus com ar condicionado 

• Acompanhamento de um representante da agência  

• Gorjetas aos guias e motorista 

• Visitas e entradas conforme programa 

• Guias locais falando português 

• Seguro saúde e viagem e Kit viagem 
 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS 

• Despesas de caráter pessoal, como, telefonemas, lavanderia, fax, e-mail,frigobar, etc 

• Refeições não previstas no programa e bebidas de modo geral 

• Despesas extras causadas por atrasos nos voos 

• Taxas de aeroporto e hoteleiras 

• Visto americano 

• Tudo o que não estiver como incluído 
 

FORMA DE PAGAMENTO 

30% de entrada, saldo até 05 vezes sem juros  

 

DADOS PARA DEPÓSITO 

Banco Bradesco       

Agência 1789 – 2       

Conta corrente 4762-7      

CNPJ: 13.565.897/0001-42 

Tripp-On Viagens e Turismo Ltda 

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

• Passaporte válido pelo menos até 06 meses a contar da data de chegada da viagem, 

Maio de 2020 

• Visto americano 

 


