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Uma realização:



Ao chegarmos em L.A. vamos direto para o
nosso hotel. Vamos fazer o nosso check-in e

sairmos para explorar a região. Vamos ao
mercado comprar aqueles mantimentos

básicos para a nossa estadia! 

DIADIA
11 Brasil / L.A.

O dia tão aguardado chegou!
Luzes, Câmeras, Sol e DIVERSÃO.

Vamos nos encontrar no
aeroporto de Guarulhos para

darmos início a nossa fantástica
trip! 

DIADIA
22Los Angeles



Hollywood e
Beverly Hills

Hoje é o dia de desfilarmos na calçada da fama, baby! Vamos
conhecer o Teatro do Oscar, o famoso museu de cera

Madame Tussauds e muito mais! Após, vamos todos virar as
"Patricinhas de Beverly Hills".  

Pier de Santa Monica e
Venice Beach

Borá pegar o protetor solar, a saída de banho e
nos banharmos no Oceano Pacífico. Um dos Piers

mais charmosos do mundo te aguarda para
acompanhar um incrível sunset junto dos amigos!  

Vamos nos divertir muito no Pacific Park e
conhecer o fundo do mar no Santa Mônica Pier

Aquarium.

DIADIA
44

DIADIA
33



Luz, Câmera e Ação! Esse dia será perfeito para os amantes de
cinema e parques de diversões. Harry Potter, Minions, Velozes

e Furiosos, Os Simpsons e Jurassic Park fazem parte das
incríveis atrações.  No final do dia, ainda vamos desfrutar da

badalada "vibe" do City Walk.

 Prepare a câmera e vamos dar muitos
flashes nesse incrível tour pelas mansões

das celebridades! Vá que encontramos
algum famoso pelo caminho? Qual o seu
ator e sua atriz preferidos? Na parte da
tarde, vamos desbravar diversas lojas

multimarcas e outras como Ross Dress For
Less, Marshalls e etc.

Paparazzi Day /
Tour de Compras

DIADIA
55

DIADIA
66

Universal Studios e
City Walk



DIADIA
88

Downtown L.A. é composta por diversas áreas menores,
como Chinatown, Little Tokyo e o Arts District, oferece

renomados museus de arte, restaurantes modernos e bares
badalados. Modernos arranha-céus como é o caso do OUE
SKYPACE - que possui um observatório no seu topo a 310m
de altura, imagina a vista! Quer mais? Então escorregue pelo

tobogã de vidro que sai para fora do prédio - super
recomendamos para os mais corajosos.

DIADIA
77

Você está pronto para mergulhar em um
mundo que você conhece somente pelas

telinhas? Que tal mudar o ângulo e
conhecer os bastidores? No tour dos

studios da Warner Bros vamos passar
pelos cenários de Friends, os studios de

filmagem da série The Big Bang Theory, ver
artigos originais utilizados nas filmagens

de Harry Potter e muito mais! O seu
ingresso já está garantido aqui! E aí, vamos

embarcar nessa?

Downtown L.A.

Warner Bros Studios
Tour



Hora de mudar! Vamos organizar nossas coisas e partir em
direção a Anaheim, na grande Los Angeles. Chegando em

nosso novo hotel, vamos desbravar a área e curtir o final do
dia no Downtown Disney - um centro de lazer e

entretenimento da Disney!

Pura magia, sonho e encantos! Aqui vamos
reviver a nossa infância. A Disneyland foi o

primeiro parque da Disney no mundo -
desenhado, projetado e construído por Walt

Disney. Um dia de muitas atrações e no final, a
tradicional queima de fogos no castelo da Bela

Adormecida - ou princesa Aurora, para os
íntimos! 

DIADIA
99

L.A. / Anaheim /
Downtown Disney

DIADIA
1010 Disneyland



DIADIA
1111

O segundo parque do complexo da Disney na
Califórnia. O Disney California Adventure 

 homenageia o estado da Califórnia em suas
diversas atrações, áreas e experiência, além de

ser hoje casa de algumas das mais legais e
mais modernas atrações do complexo da
Califórnia. Esse parque tem uma proposta
super original, bem diferente dos demais

parques da Disney espalhados pelo mundo. É
um charme.  

Knott's Berry Farm
O primeiro parque temático dos Estados Unidos!

Ele vai te surpreender com montanhas-russas
como a Xcelerator, HangTime, entre outras. Para
aqueles que não gostam de tanta adrenalina o
parque oferta muitas atrações mais tranquilas

também! Ah, vale a pena ressaltar: esse é o
parque do Snoopy (ele é muito fofinho)!

California Adventure

DIADIA
1212



WOW!WOW!WOW!

DIADIA
1313 Anaheim / L.A. /

Brasil
Dia de arrumarmos as malas e dizermos até logo para

Los Angeles. Muitas memórias e recordações ficarão da
nossa incrível viagem.  Vamos prosseguir para o

aeroporto internacional de Los Angeles - dando início a
nossa viagem de regresso para o Brasil.

Chegada no Aeroporto Internacional de Guarulhos,
em São Paulo. Aqui, poderemos dizer com certeza

que TUDO valeu a pena e foi o melhor presente que
poderíamos ter ganho! Já estamos sentindo

saudades de tudo que estamos prestes a viver
juntos. 

DIADIA
1414 Brasil



O que incluí?O que incluí?O que incluí?
Passagem Aérea ida e Volta partindo de São Paulo 
06 noites de hospedagem em Los Angeles 
04 noites de hospedagem em Anaheim
Transfer de Chegada e Saída
Transportes Locais
Passeios por: Los Feliz, Hollywood, Griffity Park,  Beverly Hills e
Downtown L.A. 
Passeio nas praias de: Santa Mônica e Venice Beach. 
Ingressos para as atrações: Museu de cera Madame Tussauds,
Teatro Chinês, Dolby Theater, Pacific Park, Santa Monica Aquarium,
OUE Skyspace, Hollywood Museum, Griffity Observatory. 
Ingresso para Warner Bros Studio Tour  
Ingressos para os parques: Universal Studios, Disneyland, Disney
California Adventure e Knott's Berry Farm
Tour pelas mansões de celebridades
Tour de Compras
Acompanhamento de Guias Bilíngues desde o embarque em São
Paulo. 
Kit de Viagens TAG (mochila, camisetas, adaptador de tomadas,
doleira, capa de mala e manual do passageiro) 
Seguro de Viagem  / Assistência Médica

O queO queO que      não incluí?não incluí?não incluí?
Taxas de embarques no valor de U$ 150,00 (devem ser pagas junto
com a entrada do pacote).
Despesas com a obtenção dos documentos necessários para o
embarque (passaporte, visto americano, certificado de vacinação
internacional e etc.)
Quaisquer despesas de caráter pessoal e/ou  que não constem como
inclusas no pacote.



Valores:Valores:Valores:

*A partir de:

Padrão Americano: todos os
quartos possuem duas camas de
casal.

*Valor Promocional de U$ 3.980 (+ U$ 150 de
taxa de embarque) é por pessoa em quarto
quádruplo - válido até 30/04/2021. Consulte
demais valores e outros tipos de acomodações.
Valores expressos em dólares americanos serão
convertidos no câmbio do dia do fechamento.

+ U$ 150 de taxas.

U$ 
4.299

U$ 
3.980

+ U$ 150 de taxas.
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TAG INTERCÂMBIOS & VIAGENS
PORTO ALEGRE / RS - Rua Padre Chagas, 327
Loja 13 

SÃO PAULO / SP -  Avenida Paulista, 302

(51) 3012.2977(51) 99104.7007

(11) 3135.6474(11) 9999.65208

www.voupradisney.com.br
@hellotag


