ENVIAR SOLICITAÇÃO

DE VIAJAR EM GRUPO EXCLUSIVE PITOURESCO
PELA COSTA OESTE AMERICANA
❶ VIAGEM

❷ PARTICIPANTES

❸ ENVIAR

❹ AGUARDAR

1. Selecione a Viagem e Expedição que capture os seus sonhos?
 ULTIMATE EXPEDITION - 1460 MILHAS em 18 DIAS pela Costa Oeste Americana | 03 a 20 SET 2018
Aventurar por estas maravilhas do mundo a pé, de bicicleta ou trolley e
hospedar-se dentro do Yosemite Park para as gigantes sequóias de 100 metros
de altura, 1800 anos de idade, paisagem rodeada de montanhas rochosas,
inumeras cachoeiras. Curtir o Grand Canyon e apreciar o pôr do sol, admirar os
fascinantes paredões formados entre 5 a 6 milhões de anos atrás, caminhar
entre as rochas, ver de perto a vida selvagem.

Percurso da viagem e expedição com passeios e compras pelas cidades a serem visitadas: Yosemite
Park – San Francisco – Napa Valley – California Coast – Los Angeles – Grand Canyon – Las Vegas
 CLASSIC EXPEDITION - 1025 MILHAS em 16 DIAS pela Costa Oeste Americana | 15 a 30 AGO 2018
Explorar ao máximo a região com visitas programadas em torno de San
Francisco e Sausalito com caminhadas leves admirar o maior ser vegetal do
mundo no Muir Wood National Park, curtir os famosos vinhedos de Napa Valley
e apreciar vinhos diante de belíssimas paisagens, visitar a sétima maravilha do
mundo e contemplar os paredões multicoloridos com a vida selvagem e safari
em San Diego.

Percurso da viagem e expedição com passeios e compras pelas cidades a serem visitadas: San
Francisco – Napa Valley – California Coast – Los Angeles – Grand Canyon – Las Vegas
 PANORAMIC EXPEDITION - 855 MILHAS em 11 DIAS pela Costa Oeste Americana | 01 a 11 AGO 2018
É uma oportunidade única de conhecer a essência da Costa Oeste Americana
com uma pernoite pela California Coast e um dia de compras em Outlet. Há mais
para Las Vegas do que apenas cassinos, embora a emocionante ação do jogo
possa fazer tentar a sorte. Os resorts oferecem o melhor entretenimento do
mundo com shows, centenas de restaurantes, lojas e SPA que fazem você se
sentir como a estrela que você é.

Percurso da viagem e expedição com passeios e compras pelas cidades a serem visitadas:
San Francisco – California Coast – Los Angeles – Grand Canyon – Las Vegas
 ROUTE 66 EXPEDITION - 749 MILHAS em 8 DIAS pela Costa Oeste Americana | 07 a 14 JUL 2018
É uma oportunidade de acompanhar filhos por este roteiro em Los Angeles e Las
Vegas e a experiência de ter os guias acompanhando durante a viagem para
enriquecer o conhecimento escolar. A estrada entre Los Angeles e Las Vegas
dá uma outra visão sobre deserto, as pedreiras e vegetações rasteiras diferentes
da flora brasileira e uma parada numa antiga mineradora, hoje cidade fantasma
nos faz sentir dentro do faroeste americano.

Percurso da viagem e expedição com passeios e compras pelas cidades a serem visitadas:
Los Angeles – Las Vegas – Route 66 - Dia de visita ao Grand Canyon
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2. Vocês estão em quantas pessoas?





Casal
Casal e filho(a)
Somente eu
Somente eu - Gostaria de dividir hospedagem – Temos uma lista de pessoas

3. Nome dos participantes completo
1. ________________________________________________

Idade: ____

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
( ) Estou boas condições de saúde e caminho normalmente

2. ________________________________________________

Idade: ____

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
( ) Estou boas condições de saúde e caminho normalmente

3. ________________________________________________

Idade: ____

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
( ) Estou boas condições de saúde e caminho normalmente

4. ________________________________________________

Idade: ____

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
( ) Estou boas condições de saúde e caminho normalmente

2. O que mais atrai você na Viagem e Expedição? (citado no item 1)

3. O que você gostaria de incluir no roteiro que você escolheu?

4.






Como você conheceu a PITOURESCO?
FACEBOOK
INSTAGRAM
INTERNET
POR AMIGO
JÁ SOU CLIENTE
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Estamos felizes de ajudá-lo a realizar a viagem de seus sonhos pela Costa Oeste
Americana.
O envio deste formulário preenchido é apenas uma solicitação para conhecer o Grupo
Exclusive Pitouresco pela Costa Oeste Americana.
Deverá ser enviado ao email atendimento@pitouresco.com
Cidades visitadas pelo percurso

Expedição e Estradas pela California Coast

Os passeio abaixo poverão ser solicitados, pois não faz parte dos pacotes de viajar em Grupo Exclusive Pitouresco

Navegar pelo Rio Colorado

5. Comentário

Perseguição no Deserto

Sobrevôo no Grand Canyon
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Ao viajar conosco, a sua participação fará a diferença dentro da Viagem e Expedição
durante a exploração pela vasta região da Costa Oeste Americana, cidades e com muita
diversão.
Estaremos retornando a você assim que possível sobre a disponibilidade de Grupo Exclusive
Pitouresco.

