
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As nossas escolhas de hotéis em 

LA! 

Sempre sonhou viver como uma estrela? Então não perca a 

oportunidade de ficar hospedado num dos mais famosos e 

luxuosos hotéis de Los Angeles, o Beverly Wilshire, localizado 

na também muito ilustre, Rodeo Drive! Com hóspedes tão 

famosos como Barack Obama, Al Pacino, Elton John e Dalai 

Lama, e residência durante alguns anos de Elvis Presley, este 

fantástico hotel conta também com um belíssimo 

restaurante, dirigido desde 2002 pelo conhecido chef, 

Wolfgang Puck. Também fantástico, é o hotel 5* Bel Air. Com 

um design luxuoso e um excelente serviço, este hotel é sem 

dúvida uma das nossas recomendações. Aconselhamos ainda: 

4* Beverly Hilton, 4* Viceroy Santa Monica, 4* Loews 

Hollywood, o 4* Luxe Rodeo Drive e o 3* Doubletree Suites 

Santa Monica. 

Descubra Los Angeles! 

Los Angeles é uma cidade com uma costa lindíssima e 

por isso aconselhamos que durante a sua viagem tire um 

bocado do seu tempo para passear pelas suas belíssimas 

praias (zona de Santa Monica, Venice Beach). A PRGE 

dispõe de um tour pelas praias com a duração de 3 h! 

Não pode também deixar de passar pela famosíssima 

Hollywood Boulevard, e pisar a Hollywood Walk of 

Fame, ai sentir-se-á uma verdadeira estrela! E porque 

não, no final do dia, ir ao Walt Disney Concert Hall, um 

edifício com uma arquitectura bastante moderna que 

sem dúvida merece uma fotografia. Lá poderá jantar no 

famoso restaurante Patina (1 * Michelin). 
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Para reservas ou informações contactar: 
PERSONAL RGE TOURS & TRAVEL 

Tereza Cristina Reis 
www.prgeusa.com 

Email : tereza.reis@prgeusa.com Phone : 001- 407- 370 2882  
 

Em Portugal: 
Maria do Carmo Camacho  

Email: mariacarmo.camacho@clix.pt Phone : 965663672 

 

Informações Úteis: 

 

Temperatura em Março: 10.6ºC (min) – 20.4ºC (max) 

 Temperatura em Abril: 11.9ºC (min) – 21.7ºC (max) 

 Não se esqueça de tratar do passaporte e do visto 

(https://esta.cbp.dhs.gov/esta/) antes da sua viagem 

 Distância Los Angeles – San Diego: 195 km, 1 horas e 55 minutos de carro 

 Faça compras na Rodeo Drive, uma das mais famosas ruas do Mundo, 

repleta de luxuosas lojas e de celebridades. Aconselhamos também o The 

Grove / Farmer’s Market e o Beverly Center. 

Visite um mundo de fantasia! 

É fã do mundo da fantasia, da diversão e da 

imaginação? Então quando for a Los Angeles terá de 

passar pelos parques da Disneyland California! Hoje 

em dia existem dois parques na Disneyland 

California: o Disneyland Park, e o Disney California 

Adventure Park. O Disneyland Park foi o primeiro 

parque a ser idealizado por Walt Disney e foi 

inaugurado a 17 de Julho de 1955. Nestes dois 

parques poderá experimentar atracções tão 

famosas como o It´s a Small World, o Space 

Mountain, o The Twilight Zone Tower of Terror, o 

Indiana Jones Adventure, e muitas, muitas mais! 

Aconselhamos que, para que não perca tempo à 

espera nas filas, seleccione as atracções que quer 

visitar e faça o seu fast pass (é totalmente gratuito)! 

Se quiser melhorar a sua experiência Disney, poderá 

ainda ficar hospedado num dos seus fantásticos 

hotéis. Nós recomendamos o Disneyland Hotel e o 

Disney’s Grand California Hotel. Já agora fica a dica: 

se quiser pode começar o seu dia com uma chamada 

da sua personagem favorita da Disney! 
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