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Rota 66 e Wild West I
Passeio pela Rota 66, Oeste Americano, viaje pelos desertos solitários, cidades vibrantes,
desfiladeiros profundos e altas montanhas.

Escolha sua Harley favorita, Honda ou BMW e embarque nessa aventura de oito dias visitando:
Grand Canyon, Bryce Canyon, Monument Valley, Los Angeles e Las Vegas. Com mais de dois mil
e duzentos quilômetros de felicidade pura, com certeza será o passeio de sua vida!!
Dia 1 - Los Angeles
Hoje a sua jornada para o Velho Oeste se inicia! Depois de fazer o check-in no seu hotel, você
conhecerá os guias turísticos da Eaglerider e os seus companheiros de viagem que dividirão a
estrada com você pelos próximos dias. Um ótimo jantar em um dos nossos restaurantes favoritos,
e uma boa noite de sono o deixarão pronto para o nosso primeiro dia de viagem na manhã
seguinte.
Dia 2 - Los Angeles - Palm Springs, CA (304 km)
Depois do nosso café da manhã de boas vindas, chegou a hora - você será encaminhado para a
Eaglerider em Los Angeles para pegar a sua moto. Depois de algumas orientações serem dadas,
seguiremos em direção ao sul, pilotando por uma sinuosa estrada na montanha que desce até
Lake Elsinore. Depois do almoço continuaremos pilotando por estradas que cortam as montanhas,
sentindo o ar frio no nosso rosto, subiremos até San Bernardino National Forest, beirando as
encostas de San Jacinto Mountain (Montanha San Jacinto). Nossa descida até Palm Springs é
espetacular, e curtiremos nossa primeira noite na estrada, entre palmeiras e a vida noturna dessa
cidade icônica.
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Dia 3 - Palm Springs, CA - Laughlin, NV (372 km)
Hoje daremos uma volta através do Joshua Tree National Park, um parque extraordinário com
árvores desérticas bizarras e fantásticas formações rochosas! Partindo daqui, descemos até
Twenty-Nine Palms diretamente para a vastidão do Deserto Mojave. A partir daqui a sua viagem
ganha um status legendário ao pegarmos a Histórica Rota 66 no famoso Roys em Amboy.
Viajaremos pela Rota 66 pelo restante do dia, cruzando o deserto, a fronteira estadual com
Nevada, e chegando a Laughlin, onde pernoitaremos.
Dia 4 - Laughlin, NV - Grand Canyon, AZ (392 km)
Continuamos nosso passeio na legendária Rota 66 até o Arizona, fazendo uma parada para ver os
animais silvestres em Oatman, e seguindo para Kingman, considerada “o coração da Rota 66”,
pois se situa no meio do trecho mais longo que resta da antiga “estrada mãe”. De Kingman você
segue para Seligman, outro longo trecho da antiga Rota 66 que ainda existe, continuando em
direção ao norte dando uma volta através da Hualapai Indian Reservation (Reserva Indígena de
Hualapai). Depois de pararmos para o almoço em Seligman, continuaremos nossa viagem rumo
ao majestoso Grand Canyon. Prepare-se para uma das maiores atrações que o homem já viu!
Dia 5 - Grand Canyon, AZ - Monument Valley, AZ (272 km)

Passaremos a manhã no Grand Canyon para observar as fantásticas paisagens. Logo em
seguida, pilotaremos nossas motos beirando o South Rim por alguns quilômetros e sairemos do
Grand Canyon National Park pela entrada leste. Agora é hora de seguirmos em direção ao incrível
Monument Valley. Aqui é território Navajo, paisagem clássica do Velho Oeste, formada por
opulentos montes de arenito e impressionantes cumes de rochas que surgem em meio a areias
vermelhas sem fim. Somente quando você chegar a Monument Valley você se dará conta o
quanto a sua percepção do Oeste foi de fato moldada por esse lugar. Obviamente, esse tipo de
paisagem existe em outros lugares, mas nenhum é tão autêntico. Essa noite descemos para o
Vale, e os nossos guias Navajo nos oferecerão um jantar tradicional bem no coração dessa
maravilhosa terra espiritual.
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Dia 6 - Monument Valley, AZ - Bryce Canyon, UT (544 km)
De Kayenta pilotamos até o sonolento Mexican Hat, um campo de minas de ouro que teve um
furor breve e é assim chamado por causa das formações de arenito em forma de pilares que se
assemelham a um sombreiro mexicano. Passaremos pelo Vale dos Deuses, onde grande parte do
filme “Thelma e Louise” foi filmado e atravessaremos o Rio Colorado, no local onde este deságua
no Lago Powell. As margens do Lago Powell tem uma extensão de 3154 quilômetros, o que é
mais que toda a Costa Pacífica, e 96 canyons cheios de água. Pilotaremos ao longo da
extremidade sul do Capitol Reef National Park, cruzando picos cobertos de álamos alpinos,
margeando as amareladas rochas de arenito do Devil’s Backbone, atravessando o Escalante
Wilderness, e finalmente chegamos a Bryce Canyon, onde passaremos a noite. Você jamais
esquecerá o dia de hoje!!!
Dia 7 - Bryce Canyon, UT - Las Vegas, NV (400 km)

Nesta manhã teremos tempo para visitar o incrível Bryce Canyon antes de continuarmos para o
Zion National Park. Além de ver as mais belas formações rochosas da Terra, você pilotará numa
estrada desafiadora – os zigue zagues de Zion! Comparado com Yosemite e o Grand Canyon,
Zion exala uma forte sensação de natureza. De Zion, a nossa viagem é curta até o oásis dos
cassinos luminosos que é Las Vegas. Não faremos economia em Las Vegas e receberemos
tratamento de primeira em um dos mais famosos hotéis da The Strip. Hoje à noite nos
encontraremos no nosso jantar de despedida.
Dia 8 - Las Vegas
Esperamos que você tenha se divertido nesse tour da Eaglerider. Se você estiver planejando
passar mais tempo em Las Vegas ou ficar com a sua motocicleta da Eaglerider por mais tempo,
por favor nos avise e faremos os arranjos necessários para você. Fim da viagem.
Inclui:
7 noites de hospedagem em hotéis categoria turística com café da manhã
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6 diárias de locação de motocicleta (Harley Davidson, Honda, BMW, exceto TRIKE)
Combustível nos dias da viagem
Jantar de boas vindas
Capacete half shell para piloto e garupa
Guia profissional da Eaglerider acompanhando o grupo durante todo o percurso falando inglês;
algumas saídas possuem guia em espanhol.
Carro de apoio equipado com moto reserva e espaço para bagagem adicional
Diário de estrada personalizado com capa de couro
Entrada do Parque Nacional e taxas ambientais
Estacionamento e taxas de hotéis
Transporte entre o hotel do tour e as locadoras da Eaglerider
Jaqueta personalizada
Festa de despedida da Eaglerider
CORTESIA: Passeio de helicóptero pelo Grand Canyon

Saídas 2019:
Abril: 11, 25
Maio: 2, 9, 16, 23, 30
Junho: 6, 20
Julho: 11, 25
Agosto: 1, 8, 15, 29
Setembro: 5, 12, 19, 26
Outubro: 3, 10, 31
*As saídas em vermelho possuem guia falando espanhol.
PREÇOS POR PESSOA EM U$ - PARTE TERRESTRE:
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DATAS
11/04, 19/09, 26/09,
10/10 e 31/10
Demais datas

APTO DUPLO + 1
MOTO
U$ 2.800,00

APTO DUPLO + 2
MOTOS
U$ 3.600,00

APTO INDIVIDUAL + 1
MOTO
U$ 4.530,00

U$ 3.265,00

U$ 4.265,00

U$ 5.330,00

Apto Individual + 1 moto: Uma pessoa em apto individual e 1 moto.
Apto Duplo + 1 moto c/ garupa: Duas pessoas dividindo apto duplo e uma moto com garupa.
Apto Duplo + 2 motos: Duas pessoas dividindo apto duplo e duas motos.
* Valores de acordo com a opção escolhida, sujeito a confirmação de lugares.
Condições Gerais: SUBSTITUIÇÃO DE MOTOCICLETA - A Eaglerider reserva-se o direito de
substituir o modelo de motocicleta confirmado ao cliente diante de situações como atraso na
entrega por parte da Fábrica ou outro passageiro, falha mecânica, avaria por colisão e roubo,
entre outros. Caso a Eaglerider não seja ser capaz de fornecer motocicleta confirmada, um
modelo similar, ou superior será fornecido ao cliente. Isto constitui a máxima responsabilidade da
Eaglerider. REQUISITOS PARA LOCAÇÃO - O condutor deverá ter idade acima de 21 anos e ser
portador de carteira de motorista categoria “A” (é indispensável a apresentação o documento
original). Também é necessário informar os detalhes do cartão de crédito para bloqueio de
segurança do seguro opcional. NÃO ESTÃO INCLUSOS NO VALOR DO PACOTE – Despesas
de caráter pessoal (refeições, gorjetas etc), taxas e seguros opcionais da motocicleta (escolhido
localmente). Caso o cliente opte por não viajar com seguro, o mesmo deverá efetuar um depósito
de segurança da motocicleta no valor de USD 1.000,00 (reembolsável).
Observações Gerais:
Valores de acordo com a opção escolhida em dólares Americanos (U$), convertidos em Reais
(R$) no dia do fechamento do pacote de acordo com o câmbio do dia.
Pagamento em até 10 x sem juros nos cartões de crédito.
Lugares limitados, estando sujeitos à disponibilidade.
Nos valores acima não inclui a taxa de 6,38% (IRRF) para valores pagos no exterior.
Solicite maiores informações e a cotação da parte aérea desde o Brasil: SP (11) 3522.3371/ PR
(41) 3367.6472 -carla@abratour.com.br
ATENÇÃO:
Vistos e documentação necessária para entrada nos Estados Unidos são de inteira
responsabilidade do passageiro. Para informações, consulte nossa equipe de vendas.
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