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As nossas escolhas de hotéis em
S.F.
Localizado em Nob Hill, um dos distritos mais famosos de S.F., o
“Omni San Francisco” é sem dúvida uma das nossas
recomendações. Hotel de 5 estrelas, elegante com um design
clássico e um excelente serviço; não há como falhar! Também de
5 estrelas, mas ao lado do museu de Arte Moderna de São
Francisco, aconselhamos o mais moderno “St.Regis”. Com piscina
interior disponível durante as 24horas do dia, quartos bastantes
espaçosos e a 10 minutos a pé de Union Square (um dos melhores
locais para fazer compras em S.F.). Recomendamos ainda os
fantásticos: 4*”W San Francisco”, “InterContinental” e “Le
Meridien”.

Conheça a comida e a noite de São
Francisco!
Depois de um dia cheio, ocupado a visitar a belíssima cidade de
São Francisco, nada sabe melhor do que uma boa refeição. E São
Francisco é sem dúvida um local onde não faltam bons
restaurantes: o “Gary Danko”, o “Café Claude” (com jazz ao vivo),
o “Masa’s”, o “Michael Mina”, o “Coi”, “Morton’s” e o “L’ardoise
Bistro”. E se depois de um bom jantar ainda tiver energia para
dançar um bocado e beber um copo aconselhamos o “The
Redwood Room” no “Clift Hotel” (Bar), o “Bambuddha Lounge”,
o “Rrazz Room” (com música ao vivo) e o “Ruby Skye Nightclub”.
Alguns destes restaurantes ou bares não aceitam o uso de ténis e
calças de ganga.

Prove o famoso
Califórnia!
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Se é um fã acérrimo de vinho então não pode perder a
oportunidade de visitar Napa e Sanoma Valley, dois dos locais
mais famosos na produção do vinho californiano. O tour a
estes dois locais demora um dia inteiro, e nele terá a
oportunidade de provar os vinhos, ver como e onde são feitos
e, quem sabe, trazer uma ou outra garrafa para Portugal!

Highlights de São Francisco!
Quando se visita uma cidade há certos locais que não podem
deixar de ser visitados e certas coisas que não se podem deixar
de fazer! No caso de São Francisco há algo completamente
obrigatório: andar de eléctrico (nem que seja só rua abaixo).
Deverá também visitar a famosíssima Golden Gate Bridge,
subir à Coit Tower, fazer um passeio no Golden Gate Park,
conhecer as dezenas de leões-marinhos que estão deitados a
apanhar sol no bairro de Fisherman’s Wharf, descer a sinuosa
Lombard Street e navegar até à ilha de Alcatraz (antiga prisão
onde já estiveram nomes famosos como Al "Scarface" Capone
e Robert "Birdman" Stroud).

Informações Úteis:

Temperatura em Novembro: 10.6ºC (min) – 17.6ºC (max)


Temperatura em Dezembro: 8.2ºC (min) – 14ºC (max)



Não se esqueça de tratar do passaporte
(https://esta.cbp.dhs.gov/esta/) antes da sua viagem



Distância San Francisco – Los Angeles: 614 km, 6 horas e meia de carro



Também a visitar (se tiver tempo) duas cidades próximas de S.F, onde
poderá fazer um dia de tour: Sausalito e Carmel

e

do

visto

Para reservas ou informações contactar:
A sua Agência de Viagens
Em Portugal:
Só para Agências de Viagem
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