
 

E que tal uma viagem entre São 

Francisco e Las Vegas, viajando 

pelos estados da Califórnia, Nevada 

e Arizona e finalizando com uma 

visita ao Grand Canyon?! 

Em São Francisco não podemos deixar de fazer um city tour para 

visitar a Baixa, o Union Square, o Civic Center, a Catedral, passar 

pelo Golden Gate Park, pelas Casas Vitorianas e acabar no Fisher-

man´s Wharf. Aconselhamos também um cruzeiro panorâmico 

pela baía com uma volta em torno da ilha de Alcatraz.  

Num passeio a não perder, atravessamos a Ponte Golden Gate e 

vamos a Muir Woods ver as sequóias sempervirens, as árvores 

mais altas do mundo, gigantes que nos chegam do Jurássico e que 

apenas existem na Califórnia. E, já que estamos do outro lado da 

ponte, vamos até Susalito, uma encantadora cidade com ar medi-

terrânico, construída numa colina com vista para o mar. Residên-

cia de artistas, Sausalito oferece excelentes galerias de arte, res-

taurantes, boutiques e lindas vistas da baía de São Francisco. 

Yosemite 

Depois da visita a São Francisco, saímos pela “Bay Bridge” em 

direcção à Serra Nevada, onde se situa o Parque Nacional do 

Yosemite. O parque, com quase 3.100 km², tem milhares de 

lagos, cerca de 2.600 km em cursos de água, 1.300 km em trilhas 

para passeios pedestres e 560 km de estradas. Os dois rios mais 

importantes são o Merced e o Tuolumne, bonitos e selvagens, 

que nascem dentro do parque e seguem para oeste para o vale 

central da Califórnia. O Yosemite é famoso pelas suas muitas que-

das de água. Entre muitas, não deixe de ver a “Bridevail Falls”, a 

“Nevada Falls”, a “Vernal Falls” e as “Yosemite Falls”, um conjun-

to de três quedas de água que totalizam 739 m de altura. De visita 

obrigatória é também o Vale do Yosemite, com as formações 

rochosas de origem glacial e, especialmente, o “El Capitan”, um 

proeminente penhasco de granito que se impõe sobre o vale.  

Outros pontos importantes do Yosemite são o Sentinel Rock, Half 

Dome, duas impressionantes cúpulas de granito. No fim do dia 

ficamos num dos seus “Lodges” para um repouso merecido. 
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Death Valley 

Deixando o Yosemite, seguimos pela panorâmica US395 a caminho 

de Las Vegas com passagem pelo “Death Valley”, uma árida 

depressão localizada ao norte do Deserto de Mojave. O seu ponto 

mais baixo, está a 86 metros abaixo do nível do mar e o vale está 

cercado de montanhas com cerca de 1500 metros de altitude o que 

torna o seu clima extremamente quente. É o local com a mais alta 

temperatura registada no planeta: 56,7°C em 10 de julho de 1913. 

Não deixar de ver os lagos salgados e as pedras deslizantes, “sailing 

stones”. Continuando pelo deserto do Mojave chegamos a Las 

Vegas. Uma estada nos luxuosos hotéis Venetian ou Pallazzo ajuda 

a retemperar um dia de deserto. 

Grand Canyon  

Deixamos o último dia para uma visita a um lugar único: o Grand 

Canyon do rio Colorado, a cerca de três horas de Las Vegas, já no 

estado do Arizona. Chega a medir entre 6 e 29 km de largura e 

atinge profundidades de 1600 metros.  

As visitas ao Grand Canyon podem ser feitas de autocarro, helicóp-

tero ou viaturas de luxo. De autocarro, o percurso até ao canyon 

demora 3 horas. Visita-se o South Rim e faz-se o retorno a Las 

Vegas saindo do West Rim. Os passeios de helicóptero podem ser 

feitos saindo de um aeródromo junto ao Grand Canyon ou directa-

mente de Las Vegas. Também se pode fazer uma visita em carros 

de luxo como Ferrari, Lamborghini, Porsche, McLaren e Corvette. 

São Francisco - Las Vegas em 8 dias: 

Um tour típico de 8 dias / 7 noites poderá ser assim: Dia 1 – Chega-

da; Dias 2 e 3 – Visita a San Francisco; Dia 4 – San Francisco – Yose-

mite; Dia 5 – Yosemite – Las Vegas via Death Valley; Dia 6 – Las 

Vegas; Dia 7 – Visita ao Grand Canyon; Dia 8 – Partida  

Informações Úteis:  
A melhor época para fazer a viagem: São Francisco - Las Vegas é de Abril a Junho e de Setembro a Novembro. A 

melhor altura par visitar o Yosemite é em Abril e Maio. 

Como fazer a viagem: A viagem pode ser feita nos dois sentidos, no entanto, recomendamos a sua realização no senti-

do São Francisco - Las Vegas.  

Hotéis recomendados:  

São Francisco: 5* “Omni San Francisco” e “St Regis”; 4* “W San Francisco “, “Intercontinental”e “Le Meridien” 

Yosemite: “Teneya Lodge”, “Cedar Lodge” e “Yosemite View Lodge” 

Las Vegas: “Venetian”, “Pallazzo”, “Bellagio”, “Planet Hollywood”, “Aria”, “MGM Grand” e “Mandalay Bay” 

Restaurantes recomendados:  

São Francisco: “Gary Danko”, “Café Claude”,  “Masa’s”, “Michael Mina”, “Coi” e “Morton’s” 

 Las Vegas: Emeril Lagasse “Table 10” e Thomas Keller “Bouchon” ambos no Hotel Venetian; “Michael Mina” no Hotel 
 Bellagio; “Gordon Ramsey” no Hotel Ceaser’s Palace; “Mon Ami Gabi” no Hotel Paris; Wolfgang Puck “Cut” no Hotel 
 Pallazzo  

 

Para reservas ou informações contactar: 

 

 

PERSONAL RGE TOURS & TRAVEL 
Tereza Cristina Reis 
www.prgeusa.com 

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

Em Portugal: 

DMClinks – Destinos MC 
Maria do Carmo Camacho  

Email: mariacarmo.camacho@dmclinks.pt  
Telefone : 965663672 

www.dmclinks.pt 
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