O MELHOR DO SUL DA CALIFÓRNIA
12 dias / 11 noites
Somente, Terrestre
Início: San Francisco
Visitando: San Francisco, San Diego
Saídas: diárias
Itinerário:
Dia 1 > Retire seu motorhome na Cruise America em
Los Angeles. Um percurso de quase 4 horas na estrada
principal Route 101 vai trazê-lo até ao KOA onde irá
passar a primeira noite. Chamam os arredores de Santa
Barbara de ‘‘Riviera da América’’, por isso suas praias e
restaurantes são naturalmente uma parada a fazer no
seu percurso.215 milhas até Santa Margarita Visite
Chumash Painted Cave para ver umas das mais
complexas e coloridas pinturas rupestres datadas de
quinhentos a mil anos.
Dia 2 > Volte 11 milhas na 101, se virando para o
Oceano Pacífico, e siga na espetacular Route 1 até San
Luis Obispo. Após mais ou menos uma hora, vai ver os
letreiros indicando Hearst Castle e poderá então fazer o
check-in em seu acampamento. Passe depois algum
tempo no ambicioso edifício 'louco' mandado construir
por um magnata dos jornais, o bilionário William
Randolph Hearst, ou desfrute das praias de San Simeon.
55 milhas até Hearst Castle BVisite San Luis Obispo.
Abreviam seu nome para SLO, ou seja 'lento' como a
palavra 'slow'. Desfrute da vida relaxada do sul da
Califórnia.
Dia 3/4 > Parta rumo ao norte na Route 1, um dos
mais belos trajetos do mundo. Vai querer parar em
Carmel e em Monterey e não vai querer perder o famoso
trajeto de 17 milhas envolvendo a costa do Pacífico e se
estendendo para além dos famosos campos de golfe e
mansões em Pebble Beach. Você estará indo rumo a São
Francisco, onde o seu acampamento, situado ao lado do
49ers stadium, pode não ser um dos mais rústicos, mas
fica apenas a quatro milhas das atrações da cidade se
tomar o ônibus circular de hora em hora do
acampamento. 200 milhas até São Francisco Visite o
Henry Cowell Redwoods State Park onde muitas das
enormes árvores existem há mais de mil anos.
Dia 5/6 > Tome a direção leste, rumo ao Yosemite.
Esse é um dos Parques Nacionais mais famosos e
nenhuma visita a Califórnia ficaria completa sem ver as
suas maravilhosas paisagens. O percurso não é longo,
demorando provavelmente menos de 3 horas na

Interstate. Nós recomendamos o Yosemite Pines RV
como o local para passar a noite,ou tantas quantas
noites aqui deseje ficar. O acampamento fica a uma hora
de carro da entrada oeste. No entanto, porque os três
quartos de um milhão de acres do Yosemite têm poucas
estradas, poderá ver osvales e as formações rochosas, os
lagos do Yosemite, as cachoeiras e os picos mais altos
tendo acesso, ao mesmo tempo, a todas as instalações e
podendo reabastecer e conectar seu veículo para
quando estiver de regresso ao acampamento. 150
milhas até Groveland, Yosemite National Park _ Visite
Bridal Veil e Yosemite Falls e, se puder, faça a
caminhada de 2,5 milhas até Inspiration Point. Pode
demorar algum tempo porque é uma caminhada
íngreme, mas será recompensado com uma imagem
clássica do Yosemite Valley ladeado pelos picos El
Capitan e Half Dome.
Dia 7 > Regresse ao Yosemite e, desta vez, siga
através de Yosemite para tomar a paisagística Route 395
rumo ao sul no outro lado. Esta estrada liga tantos locais
importantes que possui o seu próprio website --395.com. Pouco depois de ter saído do Yosemite,
passará três Parques Nacionais: Kings Canyon, Death
Valley e Sequoia. Passará também Mt.Whitney, que é o
ponto mais alto dos Estados Unidos continentais. Quase
que pode ser visto desde o ponto mais baixo, que se
situa na Badwater Basin do Death Valley. 255 milhas
até Lone Pine .Visite Manzanar.Contrasta com a beleza
natural que o rodeia, sendo esse o local do
campo de treinamento que hospedou 10.000 ocupantes
durante a Segunda Guerra Mundial. Se o clima estiver
bom, talvez queira também fazer um pequeno desvio
até Death Valley ou Lake Havasu.
Dia 8 > Continue em direção sul na 395 através da
Sierra Nevada e depois pelas terras mais planas do
Mojave Desert. Essa viagem de três horas é bem
agradável. Pernoite na cidade de Barstow, situada em
um cruzamento onde outrora passavam The Old Spanish
Trail e a Route 66.A maioria dos visitantes se encontra
aqui para ver um dos seus dois shoppings e suas
centenas de lojas. 160 milhas até Barstow .Pegue o

ônibus circular desde o KOA até à cidade mineira
abandonada de Calico, onde se minava a prata.
Dia 9/10 > Campland em Bay é o mais prestigioso
acampamento em San Diego. Sinta com seus pés as
areiasde uma praia privada. Bronzeie-se e divirta-se em
um dos veleiros da marina e desfrute de dezenas de
atividades e atrações para crianças e adultos. Todo o
mundo adora Campland! 185 milhas até Campland
Visite o histórico del Coronado; o San Diego Zoo e a
beira-mar. Os restaurantes e loja de recordações de
Tijuana, México, são locais populares a visitar durante a
noite.
Dia 11 > Hoje vai partir rumo a outro resort de praia,
situado em Newport Beach. Newport Dunes Waterfront
Resort e Marina é um resort de 110 acres à entrada da
Back Bay Nature Preserve, onde se situa o melhor RV
Park e Marina no sul da Califórnia. Desfrute deste local à
beira da praia com possibilidade de nadar e com
recreação para as crianças. Alugue um veleiro ou um
barco elétrico ou explore a Back Bay de caiaque. 90
milhas até Newport Beach _ Confira o calendário de
eventos se visitar, pois algo sempre está acontecendo
em Newport Beach desde a corrida internacional de
iates mais antiga do mundo até aos festivais de cinema,
jazz ou vinho aclamados pela crítica: Film Festival, Jazz
Festival, Wine Festival e muito mais.
Dia 12 > Após o café da manhã, só tem que se
deslocar 30 milhas até ao estabelecimento da Cruise
America em Los Angeles.

Saídas San Francisco
PREÇOS:
Valores são baseados na disponibilidade diária dos veículos. Se existem bastantes veículos disponíveis seu preço ficará
mais barato.Se existem mais veículos disponíveis na mesma categoria pode acontecer de um veiculo maior seja mais
barato do que outros pequenos.
Capacidade dos Motorhomes:
Compacto‐C19: acomoda famílias de até 03 pessoas
Médio‐ C25: acomoda famílias de até 05 pessoas
Grande‐C30:acomoda famílias de até 07 pessoas

Custos adicionais:
Kit de Cozinha – Artigos Opcionais: USD 139,00
Panelas,Tigela, Copos,Garfos,facas e colheres , Balde Plástico, Pratos de Jantar, Abridor de latas,Chaleira ,Xícaras,
Vassoura,Coador.
Lanterna:
(Individual – Kit pessoal‐ Artigo Opcional USD 76,00 por pessoa.
Travesseiro /Saco de Dormir/Edredom /Toalha de Cozinha /Fronha /Toalhas de Rosto/ Lençol/ Toalhas de Banho.

Depósito: Localmente será cobrado um depósito de segurança reembolsável de US 500,00 no cartão de crédito do
passageiro. Caso não tenha cartão de crédito, o custo será de US 1.000,00 nos EUA ou CAN 1.500,00 em espécie.

Gerador: USD 10,00 por dia

Pacote de 500 milhas: USD 188,00

Idade mínima: 21 anos
Necessário carteira de motorista válida (Categoria “B” Brasil).

Condutores adicionais e com menos de 25 anos não pagam custo adicional.

Assentos para crianças e GPS não são fornecidos e não estão disponíveis para aluguel

Horário de retirada: a partir das 13:00 horas.
Horário de devolução: 09:00 horas.

Descrição:

Desça desde São Francisco até San Diego, no sul, situada a poucos minutos da fronteira com o México e de Tijuana.
A Califórnia é mesmo um desses `destinos de sonho`. Tem de tudo, desde praias e florestas até Parques Nacionais. Qualquer
que seja sua preferência, vale a pena partir nesta viagem magnífica. Estamos certos de que vai querer passar mais de uma
noite em cada local.

Documentos:
- Passaporte e visto válido. Carteira de Motorista “B” (Brasil).

Observação Preço:
- Preços por pessoa em dólares americanos, a serem convertidos para reais no dia do pagamento.
- Reservas sujeitas à disponibilidade e preços sujeitos a alteração sem aviso prévio.
- Não estão incluídas taxas (embarque, segurança e etc.).

